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வமோசகர மநமோக்கில்... 

என.சி. மமகனதமோஸ வழங்கிய ‘தவழும் பருவம்’ 

நமோவல் மிக அருடம. பபண்ணுக்கு பபண் 

விட்டுக்பகமோடுக்கும் சமோம்பவிடயப் மபமோல் 100-

க்கு ஒரு பபண் இருந்தமோல் அதுமவ உலக 

அதிசயம். –எம்.சுதமோ, வடிவீஸவரம். 

மநமோயுற்ற கணவடன தமோசியின வீட்டுக்கு 

கூடடையில் சுமந்து பசனறமோளமோம் அக்கமோலத்து 

நளமோயின. அவடளப் மபமோலத்தமோன தனனமோல் 

சுகப்படை முடியமோத கணவனன வமோழ்வுக்கமோக 

மவறு ஒரு பபண்ணுடைன வமோழ்க்டக அடமத்துக் 

பகமோடுக்கிறமோள் சமோம்பவி யமோருடடைய தியமோகம் 

பபரிது? –என.பமோபு, எழமூர. 



‘தவழும் பருவம்’ கடத என மனதில் ஆழமமோகப் 

பதிந்து விட்டைது. –மக.சி.மதசிங்கு, மடைரமோடூன 

(உ.பி.)

கடதயில் வரும் சமோம்பவிடய நிடனத்து நமோங்கள் 

அழுமத விட்மடைமோம். -மஜ.பஷீர, நஜீமமோமபகம், 

மகமோபமோலபட்டினம். 

சினமமோவுக்கு மவண்டுமமோனமோல். இந்த முடிவு 

பபமோருந்தும். வமோழ்க்டகக்கு உதமோவமோது. 

-மு.மகமோலிங்கம், மவடைசத்தூர.

கண்கள் மயங்கிய மபமோது..... 

என.சி. மமமோகனதமோஸ எழுதிய ‘கண்கள் மயங்கிய

மபமோது’ தரமமோன நல்ல குடும்பக் கடத. –

மக.புஷ்பரமோஜ, கனயக்கமோவிடள.



பபண்ணுக்கு கற்புதமோன முக்கியம் எனபடத 

நமோசூக்கமோக கூற ரதிலமோ எனற பமோத்திரத்தின 

வழியமோக அடத வலியுறுத்தி உள்ளமோர 

மமமோகனதமோஸ. –எஸ.லதமோ, பசமோரணகுப்பம். 

மக.ஜ.எப்.

ஒவ்பவமோரு குடும்பப் பபண்ணும் படித்து 

பமோதுகமோக்க மவண்டிய நமோவல். –ஏ.மக.பஜ.பஜய் 

புனனசமோ, கூத்தமோ நல்லூர. 

ரதிலமோ பட்டை கஷ்டைம் மனடத, இனனும் 

பநருடுகிறது. -எம்.பிமரமலதமோ, மதுக்கூர 

படைப்டபகமோடு.

பபண்கள் அடைங்கி கிடைக்கவும் கூடைமோது; 

அடைங்கமோப் பிடைமோரியமோகவும் இருக்கக் கூடைமோது 

எனபடத ரதிலமோ மகரக்டைர மூலம் 

உயரத்தியிருக்கிறமோர. –ஜ.எம்.ஞமோனசுந்தரி 



பி.ஏ.புதுப்பள்ளி. 

ரதிலமோவின மகரக்டைர கல்லூரி மமோணவிகளுக்கு 

ஒரு படிப்பிடன. –சி.லதமோசந்திரன, 

மமலபுதுப்பள்ளி. 



எனனுடர :
 

இந்தப் புத்தகத்தில் இடைம் பபற்றருக்கிற 

தவழும் பருவம்  நமோவல் மதவியின கண்மணி 

இதழில் பவளியமோகி எனக்கு பபரிய அளவில் 

பபயர வமோங்கி தந்தது. 

மரமக் கடத, கமோதல், அரசியல், மமோந்திரீகம் என 

பலதரப்பட்டை கடதகள் எழுதினமோலும் கூடை 

குடும்ப நமோவல்களில் கிடடைக்கும் திருப்திமய 

தன! 

அதுவும் மதவியின கண்மணி இதழுக்பகனறு 

தன பமோணியும், பகமோள்டகயும் 

டவத்திருக்கிறமோரகள் விரசம் கூடைமோது; கடதயில் 



நல்லபதமோரு மமமஸேஜ இருக்க மவண்டும். 

அதுவும் பபண் இனத்திற்கு பபருடம 

மசரப்பதமோக இருக்க மவண்டும். அவரகளுக்கு 

வழிகமோட்டும் வண்ணம் இருப்பமதமோடு 

விறுவிறுப்பும் மவண்டும். இந்த பமோணியில் 

எழுதுபவரகடள உலகுக்கு 

அறமுகப்படுத்துவது அவரகளின தனச்சிறப்பு. 

இந்த  நமோவல் கண்மணியின ஆசிரியர குழுவுடைன

பலமுடற கலந்து மபசி விவமோதித்து 

உருவமோக்கியது. ஆடகயமோல் இதன பவற்றயில் 

அவரகளுக்கும் பங்குண்டு. 

அவரகளுக்கும் புத்தகமமோய் பவளியிடும் வள்ளி 

புத்தக நிடலயத்தமோருக்கும் எனது நனற. 



அனபுடைன 

என.சி.மமமோகனதமோஸ

14-4-93



1.

கமோடல ஒனபது மணிக்பகல்லமோம் 

நமோகரமகமோவிலின கடடைவீதி கலகலப்பிற்கு 

வந்திருந்தது. தமிழுமில்லமோமல் மடலயமோளமும் 

இல்லமோமல் தமிழ்யமோளம் மபசிக்பகமோண்டு 

ஜனங்கள் மநசமணிக்கும், டைவுன பஸசிற்கும் 

கமோத்திருந்தனர. மரமோமடைமோரம் பதனடனகள் குளிர 

கமோற்டறயும் நிழடவயும் வீசின. டீ கடடையில் 

மகரள பமோணியில் மநந்திர பழதமோரகளும், 

சிப்ஸகளும் பதமோங்கின. பவள்டள அப்பமும் 

குழமோய் புட்டுகளும் ருசிக்கப்பட்டைன. 

மீனமோட்சிபுரத்தில் இருந்தது விஜயகுமமோரின வீடு. 

அவன முப்பத்மதழு வயதில் சற்று பதமோந்தியும், 

சற்று வழுக்டகயுமமோக வீட்டிற்குள் உலமோ வந்து 

பகமோண்டிருந்தமோன.  



கிச்சனல் சமோப்பமோடு கிளற டிபன பமோக்சில் 

திணித்தமோன. பமோடல கமோய்ச்சி பமோட்டிலில் 

ஊற்றனமோன. பிளமோஸடிக் கூடடையில் 

குழந்டதயின ஜட்டி, பிஸகட், மமோற்றுடடை, டைவல்,

கிலு கிலுப்டப மபமோனறவற்டற எடுத்து 

டவத்தமோன. பிளமோஸக்டகயும் பமோல் 

பமோட்டிடலயும் இடடைபவளியில் திணித்தமோன.  

அதற்குள் குழந்டத விஜ தத்தி தத்தி நடைந்து 

விழுந்தது. அழுதது. 

“அச்சச்மசமோ... விழுந்திட்டியமோ? 

அழமோமத...அழமோமத!” எனறு பகமோஞ்சினமோன. 

“ஏங்க!”

சமோம்பவி படுக்டகயில் கிடைந்தபடி அடழக்க, 

“இமதமோ நமோன வந்துட்மடைன” எனறு குழந்டதடய

தூக்கிக்பகமோண்டு அவளிடைம் பசனறு “எனன?” 



எனறமோன.  

“பசிக்கிறதமோ. டிபன பரடி”

“பசியில்டல, குழந்டதடய இங்மக 

விடுங்கமளன. நமோன பமோரத்துக்கமறன” 

“நீயமோ? மவண்டைமோம் மவண்டைமோம்.  நீ சும்மமோ 

படுத்திரு” எனறு விட்டு கிச்சனற்கு வந்தமோன. 

“அழமோதம்மமோ... அழமோமத கண்ணு. நமோன மபமோய் 

அம்மமோவுக்கு புவ்வமோ பகமோடுத்திட்டு வமரன”  

தட்டில் சமோம்பமோர சமோதம் பகமோண்டு வந்து ஸடூல் 

மபமோட்டு அமரந்து பகமோண்டைமோன. சுவற்றல் 

தடலயடணடய சரித்து பகமோண்டு சமோம்பவிடய 

நிமிரத்தி அமர டவத்தமோன. கடலந்திருந்த 

அவளது ஈரக் கூந்தடல ஒழுங்குபடுத்தினமோன.  

ஸபூனமோல் சமோப்பமோடு எடுத்து ஊட்டினமோன. 

சமோப்பிட்டு முடிந்ததும் அவளுடடைய கண்கள் 



பனந்தன. அவளுக்கு வமோய் கழுவி படுக்க 

டவத்து விட்டு குழந்டதடய அடழத்துக் 

பகமோண்டு கிளம்பும்மபமோது சமோம்பவி, 

‘உங்ககிட்மடை நமோன மபசணும்’ எனறமோள் 

குழறலுடைன.  

அவன அடத கமோதில் மபமோட்டுக் பகமோள்ளமோமல் 

“ஆயமோ வந்திருவமோ, பவறும் கதடவ மூடிட்டு 

மபமோகிமறன” எனறு குனந்து அவளது 

பநற்றயில் முத்தம் பகமோடுத்து விட்டு “வமோம்மமோ 

விஜ! அம்மமோவுக்கு டைமோட்டைமோ பசமோல்லு” 

“நமோன உங்களிடைம் மபசணும்னு பசமோனமனன”

அவன மகட்டிடைம் வந்தமபமோது ஆயமோ அவனுக்கு 

வழி விட்டு நினறமோள். 

“சமோம்பவிடய பத்திரமமோ பமோரத்துக்மகமோ ஆயமோ. நீ 

பமோட்டுக்கு அரட்டடைக்குனனு அக்கம் பக்கத்து 



வீடுகளுக்கு மபமோயிரமோமத” 

“ஏய்!” எனறு அவள் மகரள பமோணியின 

மதமோள்கடள குலுக்கினமோள். நமோன அப்படி 

எல்லமோம் மபமோகமமோட்மடைன எனறு அரத்தம்.

விஜயகுமமோர டசடில் மகரியர பபமோருத்தப்பட்டை 

ஸகூட்டைரில் குழந்டதடய அமர டவத்து 

“எழக்கூடைமோது ஆமமோ...” எனறு பசல்லமமோய் 

கடிந்து பகமோண்டு வண்டிடய கிளப்பினமோன. 

வடைமசரியில் இருந்து குழந்டதகள் கமோப்பகத்தில் 

விஜடய ஒப்படடைத்து விட்டு வயர கூடடைடய 

பகமோடுத்து விட்டு தயங்கி நிற்க, மூதமோட்டி ஒருத்தி

“குழந்டத இன எங்க பபமோறுப்பு. மயமோசிக்கமோம 

ஆபீஸ கிளம்புங்க” எனறு சிரித்தமோள். 

அவனுக்கு சங்கடைமமோய் இருந்தது. இது தினசரி 

அவஸடத. மடனவி இருக்கும்மபமோமத 



குழந்டதடய அவளிடைமிருந்து பிரித்து 

கமோப்பகத்தில் விட்டு, பிறகு மமோடலயில் திரும்ப 

வமோங்கிக் பகமோண்டு மபமோய் மசமோறு பகமோடுத்து, 

தூங்கடவத்து... 

குழந்டத மமல் தமோய்க்கு அனபில்லமோமல் 

இல்டல. சீரமோட்டி பமோரமோட்டி வளரக்க மவண்டும் 

எனற ஆடசக்கும் பஞ்சம் இல்டல. 

ஆனமோல் தமோடயயும் மசடயயும் ஒனறு மசர 

விடைமோமல் மநமோய் தடுக்கிறமத எனன பசய்ய? 

அவள் மட்டும் நனறமோக இருந்தமோல் குழந்டதடய 

இப்படி அனமோடத மபமோல விட்டு விடுவமோளமோ?  

அவன மன பமோரத்துடைன அங்கிருந்து 

கிளம்பினமோன. 

அனறு ரமோத்திரி.  

விஜ பதமோட்டிலில் தூங்கிக் பகமோண்டிருந்தமோள்.  



விஜயகுமமோர மவடலகடள எல்லமோம் முடித்து 

விட்டு அதுவடர இந்தி மபசின டி.வி.டய ஆப் 

பண்ணினமோன. 

கதபவல்லமோம் தமோழ் மபமோடைப்பட்டு 

இருக்கினறனவமோ எனறு பசக் பண்ணினமோன.  

ஹமோலில் சமோம்பவி சும்மமோனனமோலும் கண்கடள 

மூடிக் பகமோண்டு படுத்திருந்தமோள். அவளுக்கும் 

பதமோட்டிலுக்கும் இடடைமய கட்டிடல நகரத்தி  

விஜயகுமமோர படுக்டகடய விரித்துப் 

மபமோட்டைமோன.  

“சமோம்பி தூங்கிட்டைமோயமோ?”  

“இல்டல” எனறமோள் வறட்சியுடைன.  

“ஏன குரல் ஒரு மமோதிரி இருக்கிறது. தண்ணி 

மவணுமமோ?”



“மவண்டைமோம்” எனறு ஒரு வமோரத்டதயுடைன 

நிறுத்திக் பகமோண்டைமோள். 

அவள் எனனமவமோ பசமோல்ல வருகிறமோள் எனபது 

அவனுக்கு புரிந்தது. எனன பசமோல்லப் 

மபமோகிறமோள் எனபடதயும் யூகிக்க முடிந்தது.  

“இப்படி கமோட்டு” எனறு அவளது வலது டக, 

வலது கமோடல பிடித்து விட்டைமோன. ஆயுரமவத 

களிம்டப தடைவிa னமோன, குனந்து அவளது 

பநற்றயில் முத்தம் பதித்து விட்டு “தூங்கு” 

எனறு டலட்டடை நிறுத்தி விடிவிளக்டக ஆன 

பண்ணினமோன.  

அடறக்குள் நீல ஒளி ரமோஜயம் நடைத்திற்று. 

ஃமபமோன, ஓடச எழுப்பிற்று.  

சமோம்பவி அவன பக்கம் கழுத்டத திருப்பி 

“தூக்கம் வருதமோ. நமோன உங்ககிட்மடை மபசணும்னு



பசமோனமனமன” எனறமோள்.  

“ஓ! உனக்கில்லமோத உரிடமயமோ மபசு...”  

“இனனும் எத்தடன நமோடளக்கு இந்த பமோடு?” 

எனறமோள்.  

அந்த வமோரத்டதகள் அத்தடன கிளியரமோய் 

வரவில்டல. சற்று நசுங்கிப் மபமோய் 

பவளிப்பட்டைன. பகமோஞ்ச நமோட்களமோகமவ 

அவளுடடைய மபச்சு அப்படித்தமோன இருக்கிறது. 

அப்படித்தமோன மபச முடிகிறது அவளுக்கு.  

“நீங்க படைற கஷ்டைத்டத எனனமோல 

பமோரத்துட்டிருக்க முடியவில்டல. தகிக்கிறது. 

பவளிமய ஓடியமோடி வியமோபமோரம் பண்ணிவிட்டு 

வீட்டுக்கு வந்தமோல் இங்கும் உங்களுக்கு 

நிம்மதியில்டல. ஓய்பவடுக்க முடியவில்டல. 

சதமோ மவடல... மவடல... இந்த பமோரத்டத 



இனனும் எத்தடன நமோட்களுக்கு சுமப்பதமோய் 

உத்மதசம்?” 

“சமோம்பி மநரமமோகிறது தூங்மகன” 

“இல்டல. இதற்கு ஒரு முடிவு பதரியமோமல் 

எனனமோல் தூங்க முடியமோது. இனறு ஒரு முடிவு 

பதரிந்தமோக மவண்டும். உங்களுடடைய சிரமம் 

எனடன மபமோட்டு வடதக்கிறது” 

“எனக்பகனன சிரமம்... நமோன...?” 

“மவண்டைமோம். வியமோக்யமோனம் ஒண்ணும் 

மதடவயில்டல. என மமல் நீங்கள் நிஜமமோலுமம 

அனபு டவத்திருக்கிறீரகள் எனறமோல் என மபச்டச

மகட்டைமோகமவண்டும். உடைமன நீங்கள் மவறு 

கல்யமோணம் பசய்து பகமோண்டைமோக மவண்டும்.” 



2.

“உடைமனமயவமோ... கமோடலல மபமோதமோதமோ?” எனறு 

அவன சிரிக்க, “தமமோபசல்லமோம் மபமோதும். நமோன 

சீரியசமோகத்தமோன பசமோல்கிமறன. இத்தடன 

பிரச்சடனகடள சுமந்து பகமோண்டு உங்களமோல் 

எப்படி சிரிக்க முடிகிறது? உங்கமளமோடை 

வமோழ்க்டக வீணமோகிக் பகமோண்டிருக்கிறது.” 

“இனபனமோரு கல்யமோணம் பற்ற எனனமோல் 

நிடனத்துக் கூடை பமோரக்க முடியவில்டல. எனக்கு 

அப்படி ஒரு சிந்தடனமய வரடல சமோம்பவி.” 

“வரணும். கல்யமோணம் பண்ணிட்டு நீங்க 

சந்மதமோஷமமோ இருக்கணும்.”  

“எப்படி சமோம்பி. எப்படி முடியும்? நீ இந்த 

நிடலடமயில இருக்கும் மபமோது...  



“நமோன இருந்தமோல் அது எனமனமோடை தடலவிதி. 

அனுபவிச்சுட்டுப் மபமோமறன. அதுக்கமோக நீங்க 

ஏன...? நீங்க ஏன தண்டைடன அனுபவிக்கணும்? 

நீங்க ஏன வறுத்திக்கணும்?” 

‘உனக்கு ஒண்ணுனனமோ அது எனக்கும் 

இல்டலயமோ? இனபம்னமோலும் சரி. 

துனபம்னமோலும் சரி. பரண்டு மபரும் பங்கு 

மபமோட்டுக்கிறதுதமோமன முடற?’ 

“இனபத்துல சரி. துனபத்துல எப்படி பங்கு 

மபமோட்டுக் பகமோள்ள முடியும்? என மவதடன 

எனக்கு. நீங்க சந்மதமோஷத்டத அனுபவிக்கமோம 

இருந்தமோல் என வலி மபமோயிருமமோ, இல்டல 

எனக்குதமோன குணமமோயிருமமோ?” 

“இருந்தமோலும்...நமோன இப்மபமோ இத்தடன 

சவுகரயமமோயிருக்மகனனமோ அதுக்கு கமோரணம் நீ. 

உன அனபு, உனனுடடைய தூண்டுதல். 



உனனுடடைய ஒத்தமோடச. பமமோத்தத்துல இந்த 

வளரச்சிமய உனனமோலதமோமன!” 

அவள் சற்று மநர மவுனத்திற்கு பின, 

“உங்கமளமோடை தளரச்சிக்கும் நமோன கமோரணமமோயிரக் 

கூடைமோதுனனுதமோன பசமோல்கிமறன. ப்ளீஸ... 

இனபனமோரு கல்யமோணம் பண்ணிக்குங்க! எனக்கு 

நீங்க முக்கியம். நம் குழந்டதயும்,” 

அப்மபமோது பதமோட்டிலிலிருந்து ஜலம் ஒழுகிற்று. 

குழந்டத விசும்பலுடைன புரள, விஜயகுமமோர 

எழுந்து அடத தூக்கி, அடியிலிருந்த துணிடய 

மமோற்ற படுக்க டவத்தமோன. தடரயில் சிதறயிருந்த 

ஈரத்டத துணியமோல் துடடைத்து பமோத்ருமிற்கு மபமோய்

டக கழுவி வந்தமோன.  

“இந்த மவடலடயபயல்லமோம் இனனும் 

எத்தடன நமோளுக்குதமோன நீங்கமள பசய்து 

பகமோண்டிருக்க முடியும்?”



“அதுக்கமோக...? கல்யமோணம் ஒண்ணுதமோன வழியமோ. 

மவடலக்கமோரி டவத்தமோல் மபமோறமோதமோ?”  

“மபமோறமோது. நமோன பசமோல்வடத முதலில் புரிந்து 

பகமோள்ளுங்கள். வீட்டு மவடல மட்டும் இங்கு 

பிரச்சிடனயில்டல. பவறும் மவடல எனறமோல் 

மவடலக்கமோரி மபமோதும். இங்மக உங்களுக்கு 

மதடவ மவடலக்கமோரி இல்டல. நல்லபதமோரு 

துடண. உங்களுடடைய பசயல்களுக்கும் 

பிசினஸிற்கும் ஒத்தமோடச பசய்கிற, உதவுகிற, 

ஆமலமோசடன பசமோல்கிற ஒரு பமோரட்னர!”

“அதற்கு தமோன நீ இருக்கிறமோமய; அப்புறம் 

எனக்பகனன கவடல...”

 “நமோன இருந்து எனன பிரமயமோசனம்? இனனும் 

இருப்பதுதமோன என கவடலமய. பகமோஞ்சம் 

பபமோறுங்கள். நமோன பசமோல்லி முடித்து 

விடுகிமறன” எனறு குறுக்மக மபச வந்தவடன 



தடுத்தமோள். ‘பிசினஸில் உங்களுக்கு ஆயிரம் 

பிரச்சிடனகள் இருக்கும். அடதபயல்லமோம் 

தடலமுழுகிவிட்டு வீட்டுக்கு வரும்மபமோது 

நமோனும் எனனுடடைய மநமோயும் உங்களுக்கு 

பமோதிப்பு தரக்கூடைமோது. வீட்டுக்கு வந்தமோல் 

உங்களுக்கு நிம்மதி மவண்டும். ஓய்வு 

மவண்டும்; சந்மதமோஷம் தர மவண்டும். 

அதற்கமோகத்தமோன பசமோல்கிமறன. எனன 

பசமோல்கிறீரகள்...?”  

அவன பதில் எதுவும் பசமோல்லவில்டல, 

மபசமோமல் கண்கடள மூடிக் பகமோண்டு 

படுத்திருந்தவன அப்படிமய தூங்கிப்மபமோனமோன.

அவள் இனறு மநற்று ஒனறும் இடத 

ஆரம்பிக்கவில்டல. ஒரு மமோதமமோகமவ அவடன 

நச்சரித்துக் பகமோண்டிருந்தமோள். அவன இதுவடர 

பிடிமய பகமோடுக்கவில்டல. அவளும் அவடன 



விடுவதமோயில்டல.  

சமோம்பவிக்கு தூக்கம் வர மறுத்தது. பவளிமய 

நமோய் ஒனறு குடரத்தது. டசக்கிள் வண்டியில் 

மணியமோட்டிக் பகமோண்டு பலகமோரம் நகரத்திப் 

மபமோனமோரகள். ஃமபன கமோற்டறயும் மீறக் 

பகமோண்டு பகமோசுக்கள் கமோதிடைம் வந்து நரத்தனம் 

புரிந்தன.

அவளுடடைய சிந்டதபயல்லமோம் பமல்ல பமல்ல 

பினமனமோக்கிச் பசல்ல ஆரம்பித்தது. 

நமோனகு வருடைங்களுக்கு முனபு.

அவன கல்லூரியில் கடடைசி வருடைம் படித்துக் 

பகமோண்டிருந்தமபமோது பதன மமோவட்டைங்களுக்கு 

டூர ஏற்பமோடு பசய்திருந்தமோரகள். அப்மபமோது அவள்

ஈமரமோடில் படித்துக் பகமோண்டிருந்தமோள். 

அவளுடடைய அப்பமோ அங்குதமோன மவடல 



பமோரத்துக் பகமோண்டிருந்தமோர. டூரில் அவளுடைன 

மதமோழிகள் பட்டைமோளமம வந்திருந்தது. அவரகள் 

அரட்டடையும் சந்மதமோஷமுமமோய் 

திருச்பசந்தூருக்கு மபமோய் விட்டு கனனயமோகுமரி 

வந்தனர. 

அங்மக கியூவில் நினறு படைகு ஏற, ஓடி, அடி 

வயிறு கலங்கி, விமவகமோனந்தர பமோடற பமோரத்து 

விட்டு திரும்புவதற்குள் மநரமமோகி விட்டிருந்தது. 

பஸ கிளம்ப மவண்டும் எனறு 

அவசரப்படுத்தினர. 

அவரகளுக்மகமோ தமோகமமோயிருந்தது. மரமோமடைமோரத்தில்

விஜயகுமமோர வண்டியில் இளநீரகடள குவித்து 

டவத்துக் பகமோண்டு நிற்க அங்மக ஒடினமோரகள். 

அவன மபண்ட்டும் பனயனும் மபமோட்டுக் 

பகமோண்டு அத்பதமோழிலுக்கு லமோயக்கில்லமோதவன 

மபமோலிருந்தமோன. அவரகடள மடலயமோளி என 



நிடனத்து, “கரிக்கு மவணுமவமோ...?” எனறமோன. 

அடத கீதமோ திரித்து, “ஏய் சமோம்பவி... உனடன 

கருப்பு எனகிறமோனடி!” எனறு இடித்தமோள். 

“மிஸடைர. நமோன கருப்பமோகவமோ இருக்மகன...” 

எனறு சமோம்பவி மவண்டுபமனமற அவனமமல் 

ஏவுகடணகடள ஏவ, அவன ஒரு பநமோடி ஆடிப் 

மபமோனமோன.

“இல்டல...இல்டல! நமோன இளநீ மவணுமமோனனு 

தமோன மகட்மடைன. தப்பமோ எடுத்துக்கமோதீங்க! 

உங்கமளமோடை அழடகயும், வனப்டபயும் 

பமோரத்ததும் நீங்கல்லமோம் மடலயமோளினனு 

நிடனச்சுட்மடைன?” எனறு அவன வழிய.

“ஐஸ! ஐஸ!” எனறு ஒருத்தி கத்தினமோள்.

“ஐஸ டவக்கலீங்க. நிஜமமோதமோன பசமோல்மறன!” 

அதற்குள் அந்த பக்கம் ஐஸ வித்துக் 



பகமோண்டிருந்தவன, “கூப்பிட்டீங்களமோம்மமோ” 

எனறு வர, அவரகளுக்கு சிரிப்பு தமோங்கவில்டல.

விஜயகுமமோர எங்மக தன வியமோபமோரம் மபமோய் 

விடுமமமோ எனறு “இல்மலப்பமோ மபமோ!” எனறு 

அவடன விரட்டி விட்டு பகமோடுவமோடள 

அவசரமமோய் எடுக்க, அது தவற விழுந்தது. அடத 

எடுத்து “பவட்டைட்டைமோ...” எனறு மகட்டு சரக்சரக் 

பகன பவட்டி துடள மபமோட்டு, ஸட்ரமோ மபமோட்டு 

பகமோடுத்தமோன. ஐந்து நிமிடைத்திற்குள் 

இருபத்டதந்து மபரகளுக்கு அசரமோமல் சப்டள 

பண்ணினமோன. அவனுடடைய சுறுசுறுப்பும் 

அப்பமோவி மபச்சும் சமோம்பவிடய கவரந்தன. 

அவரகள் குடித்து முடிப்பதற்குள் பஸசிலிருந்து 

மமடைம் அவசரப்படுத்தினமோர. டிடரவர 

ஹமோரனடிக்க, அவரகள் மட்டடைடய தூக்கி 

மபமோட்டுவிட்டு ஒடை ஆரம்பித்தனர. 



“ரூவமோ...ரூபமோ!” 

“ஏனய்யமோ பறக்கிமற...பஸகிட்மடை வமோ. அங்மக 

மபகில் பரஸ இருக்கு எடுத்து தமரன” எனறு 

சமோம்பவி அவடன அடழத்துக் பகமோண்டு 

ஓடினமோள். அவள் ஏறவும் பஸ கிளம்பவும் 

சரியமோக இருந்தது. 



3.

“ஐமயமோ...என பணம்! பணம்!” எனறு அவன 

பினனமோவமலமய ஓடினமோன. 

“மஹமோல்டைன...மஹமோல்டைன! ஸடைமோப்...ஸடைமோப்!” 

அவன கத்திக் பகமோண்டு ஓடி வருவடத பமோரத்து 

சிட்டுக்கள் சிரித்தன. டகயடசத்து உற்சமோகம் 

பபற்றன. சமோம்பவி ஜனனல் வழியமோய் எட்டி நூறு

ரூபமோய் மநமோட்டடை அவன மமல் வீசினமோள்.

அவன அடத பிடிக்க மவண்டி தமோவினமோன. 

ஆனமோல் அது பஸ மபமோன ஸபீடில் பினனமோமலமய

அடித்துக் பகமோண்டு மபமோயிற்று. அவனும் தம் 

பிடித்து ஓடி தமோவ, அங்மகயிருந்த கல்லில் கமோல் 

இடைற பபமோலத்பதமோனறு குப்புற விழுந்தமோன. 



விழுந்த மவகத்தில் அவனுடடைய கிளி மூக்கு 

உடடைந்து ரத்த தமோனம் பசய்தது. பனயடனயும் 

மீற பநஞ்சில் சிரமோய்த்திருந்தது. முழங்டக, 

முழங்கமோபலல்லமோம் மதமோல் பிறமோண்டி எரிந்தது. 

அத்தடன வலிக்கிடடையிலும் அவன பணம் 

மபமோய் விட்டைமத எனறு கவடலப்பட்டைமோன. 

அவன எழ முடியமோமல் படுத்திருக்க, பபண்கள் 

கூவி பஸடச நிறுத்தினர. சமோம்பவி முதலில் 

இறங்கி அவனடைம் வந்தமோள். ரத்தத்டதயும் 

அவனுடடைய முனகடலயும் பமோரக்க அவளுக்கு 

பரிதமோபமமோயிருந்தது. 

பமல்ல அவடன தூக்கி, “அடி பட்டிருச்சமோ?” 

எனறு மகட்டு, “ஸேமோரி. பவரி ஸேமோரி” 

“பணம்! பணம் நூறு ரூபமோ!” 

“அதமோன பகமோடுத்மதமன!” 



“பறந்து மபமோச்சு” எனறு அவன கண் 

கலங்கினமோன. அதற்குள் மமடைம் கடுகடுப்புடைன 

வந்து, “சமோம்பி! யு ஆர க்ரூயல்! பணத்டத 

அங்மகமய பகமோடுக்கறதுக்பகனனவமோம்?” எனறு 

கத்தினமோர. 

“ஸேமோரி மமடைம்... பணம், பஸஸிலிருந்தது.” 

“ஷட் அப்! உனனமோல் படைனமினட்ஸ மலட்! 

பணம் எங்கமோவது கிடைத்திறதமோ பமோருங்கள்!” 

சிட்டுக்கள் மமோடைரன டிபரசுடைனும், 

மசடலயுடைனும் அங்குமிங்கும் மதடின. சலித்துக் 

பகமோண்டைன. “பஸடச நிறுத்தியிருக்கமவ கூடைமோது.

எல்லமோம் உனனமோல வந்தது சமோம்பவி!” 

அந்த நூறு ரூபமோய் மநமோட்டு பறந்து விட்டிருந்தது. 

“பதன வமோட் டு டூ? பணத்டத யமோர அழறது...?” 

மமடைம் பகமோந்தளித்தமோர. 



கூடை வந்தவரகள் நமக்மகன வம்பு எனறு நழுவி 

சமோம்பவி ‘ஐ ஷல் மப!’ எனறு அவனது டகயில் 

திணித்தமோள். அடத வமோங்கிக் பகமோள்ளும்மபமோது 

அவனுடடைய கண்கள் அவளுடடைய கண்கடள 

நனறமயமோடு சந்தித்து தமோழ்ந்தன. 

அந்த பநமோடிகள் அவளுக்குள் ஒரு கிறக்கத்டத 

ஏற்படுத்தின. அவடன மநமோகடித்து விட்மடைமோமம 

எனறு வருந்தினமோள்.

“கம்...கம்...பலட்ஸ மகமோ!” மமடைம் அவடள 

அடழத்துக் பகமோண்டு நடைந்தமோள். பஸ புறப்பட்டு,

புழுதியில் மடறகிற வடர சமோம்பவி அவடனமய 

பமோரத்துக்பகமோண்டிருந்தமோள்.

அடுத்த சில நமோட்களுக்கு அவளமோல் அவடன 

மறக்க முடியவில்டல. அவன பிடழப்பிற்கமோக 

இளநீர விற்கிறமோன. அவனும் மனதனதமோன. 

பணத்டத அங்மகமய பகமோடுத்திருந்தமோல் அந்த 



மமோதிரி அவன ஓடி வந்திருக்க 

மவண்டியிருந்திருக்கமோது. அத்தடன மபர 

மத்தியில் விழவும் மவண்டியிருக்கமோது.

பபண்கள் அதுவும் வயதில் குடறந்த பபண்கள் 

மகலி பசய்தமபமோது அவனது மனம் எத்தடன 

கமோயப்பட்டிருக்கும்...? அவன எந்த 

ஊமரமோ...எனன பபயமரமோ...?

அதன பிறகு அவள் அந்த சம்பவத்டதமய மறந்து

மபமோனமோள். அவடன திரும்ப பமோரப்மபமோம் எனறு 

கூடை அவள் நிடனக்கவில்டல. 

ஆறு மமோதங்களுக்குப் பிறகு மதுடரக்கு அவள் 

இண்டைரவியூ ஒனறற்குப் மபமோன மபமோது அவனும்

அங்மக இருக்க. அவளுக்கு ஆச்சரயம்! இவன 

எப்படி இங்மக...?

இளநீர விற்றவனுக்கு இங்மக எனன மவடல...? 



மனதிற்குள் அந்த சந்மதகம் எழுந்தமோலும்கூடை, 

அவடன திரும்ப பமோரக்க முடிந்ததற்கு 

சந்மதமோஷப்பட்டைமோள். அப்மபமோது அவன அனறு 

பமோரத்த முகமமோய் இருக்கவில்டல.

மிடுக்குடைன சட்டடைடய இன பண்ணி ஜீனஸ 

அணிந்திருந்தமோன. டிப்டைமோப்பமோக பதரிந்தமோன. 

அவனுடடைய முகத்தில் ஒரு கடள இருந்தது. 

இனடைரவியூ முடிகிறவடர அவன அவடள 

திரும்பிக்கூடை பமோரக்கவில்டல. ஆனமோல் 

அவளுக்கு படைபடைப்பமோக இருந்தது.

அவளுக்கு இண்டைரவியூ முதலில் முடிந்துவிடை, 

அவனும் வரட்டும் எனறு கமோத்துக் 

பகமோண்டிருந்தமோள். அவன வந்ததும், “எனடன 

ஞமோபகமிருக்கிறதமோ?” எனறமோள் புனனடகயுடைன 

“மறக்க முடியுமமோ சமோம்பி?” 

“அடை! என பபயர உங்களுக்கு எப்படி...பியூன 



அடழத்த மபமோது கவனத்தீரகளமோ...?

“இல்டல. அனறு உங்களுடடைய மதமோழிகளும் 

மமடைமும் அடழத்த மபமோது...” 

“ஸேமோரி...பவரிஸேமோரி. அனடறக்கு உங்கடள 

பரமோம்பவும் ரத்தம் சிந்த டவத்துவிட்மடைன. 

நீங்கள் தவறமோக நிடனக்க வில்டலபயனறமோல் 

நமோன ஒனறு மகட்கலமோமமோ... நீங்கள் எப்படி 

இங்மக...?” 

“இளநீர விற்றவன இங்மக எப்படி எனறு 

மகட்கிறீரகளமோ? நியமோயமமோன மகள்விதமோன. 

நமோனும் கூடை டிகிரி படித்தவனதமோன, வீட்டில் 

வறுடம, அனறு அம்மமோ அப்பமோ பவல்லமோம் 

நமோகரமகமோவில்ல இருந்தமோரகள். மவடலக்கமோக 

அடலந்து, திரிந்து ஏமமோந்து கடடைசியில் 

இளநீடரத் மதரந்பதடுத்மதன. நமோகரமகமோவில் 

எனறமோல் வீட்டில் பதரிந்து விடும் எனறு 



கனனயமோகுமரியில் கடடை மபமோட்மடைன. டசடு-

டப-டசடு மவடலக்கும் அப்டள 

பண்ணிகிட்டிருக்மகன.” 

“உங்களுக்கு பசமோந்த ஊர...? சமோம்பவி மகட்டுக் 

பகமோண்மடை நடைந்தமோள். 

“நமோகரமகமோவில்ல புதுகுடியிருப்புலதமோன 

தங்கியிருந்மதமோம். அங்மக தமோன எங்க வீடு” 

மரமோடில் இளநீருடைன ஒருவர அடழக்க. 

“குடிப்மபமோமமோ...?” எனறமோள். புனமுறுவலுடைன 

“எனக்கு சலிப்பு” எனறு ஒதுங்கினமோன. “சும்மமோ 

வமோங்க! எத்தடன மபத்துக்கு பவட்டி 

பகமோடுத்திருப்பீங்க. ஒரு நமோடளக்கு 

அடுத்தவங்ககிட்மடையிருந்து வமோங்கி தமோன 

குடியுங்கமளன!” எனறு அடழத்துப் மபமோனமோள். 

“பரண்டு இளநீரப்பமோ!” பசமோல்லிவிட்டு சமோம்பவி 



அவடன பமோரத்தமோள். அந்த இளநீரக்கமோரன 

பதமோழிலுக்கு புதிது மபமோலிருக்கிறது. கமோடய 

எடுத்து பவட்டைத் பதரியமோமல் பவட்டினமோன. 

விட்டைமோல் டகடயமய பவட்டிக் பகமோள்வமோன 

மபமோலிருக்க விஜயகுமமோருக்கு பக்பக்பகனறு 

இருந்தது. 

“இப்படி பகமோடுப்பமோ!” எனறு அவனடைமிருந்து 

வமோங்கி நிமிடைத்தில் பவட்டி அவளுக்கும் 

பகமோடுத்து அவனும் குடித்தமோன. இளநீரக்கமோரன 

அவடன விமனமோதமமோய் பமோரக்க-“எனனப்பமோ 

அப்படி பமோரக்கமற... எனக்கும் மஜமோலி இது 

தமோன!” 

பஸ ஸடைமோண்டில் நிற்கும் மபமோது “ஆனமோலும் 

நீங்கள் உங்கள் பதமோழிடல பீற்றக் பகமோண்டிருக்க

மவண்டியதில்டல?” எனறமோள்.

“ஏன இளநீர விற்பது அவமமோனமமோ?” 



“அப்படியில்டல. படிக்க முடியமோதவரகள் அந்த 

பதமோழிடல பமோரக்கட்டும். நீங்கள் நல்ல மவடல 

மதடைலமோமம!” 

“மதடி கடளத்துப் மபமோமனன. அரசமோங்க 

மவடலக்கு அப்டள பசய்ய வயது 

கமோலமோவதியமோச்சு. பதமோழில் ஒனறுதமோன எனது 

நம்பிக்டக!” 

“அப்மபமோ மவறு பதமோழில் பமோருங்க! பகமோஞ்சம் 

முதலீடு மபமோட்டு...”

“அங்மக தமோமன மமடைம் பிரச்சிடன! முதலீடு யமோர

மபமோடுவமோ... எங்கிருந்து...?” 

“உங்களுக்கு மதடவ முதலீடுதமோமன? மபங்கில் 

மகட்டுப் பமோருங்கமளன”...

“எல்லமோம் மகட்டுப் பமோரத்தமோச்சு. பரகமண்மடைசன

மவணும்; பசக்யூரிட்டி மவணும்,”



அதற்குள் அவளுக்கு பஸ வந்துவிடை, “நமோன 

வருகிமறன. இந்த அட்ரஸிற்கு எழுதுங்கள்! 

எனறு அவள் ஓடி ஏறக் பகமோண்டைமோள். 

அவசரத்தில் அவனுடடைய விலமோசத்டத 

வமோங்கமோமல் மபமோனடத பினனமோல்தமோன அவள் 

உணரந்தமோள். அவளுக்கு பவறுப்பமோய் வந்தது.

அவன பதமோடைரபு பகமோள்வமோன எனறு பமோரத்தமோள். 

அவன எழுதமவ இல்டல. அவடள சந்தித்து 

விட்டுப்மபமோன இடடைமவடளயில் அவனுக்கு 

விபத்பதமோனறன மூலம் பபரும் மசமோகம் ஒனறு 

நிகழ்ந்திருந்தது. 

அந்த பஸ விபத்து அவனுடடைய 

பபற்மறமோரகடள பகமோண்டுமபமோயிற்று. அவன 



அனமோடத மபமோலுணரந்தமோன. அந்த துக்கத்தில் 

இருந்து விடுபடை பரமோம்பவும் சிரமப்பட்டைமோன. 

இடடையில் இளநீர பிசினசும் மபமோயிற்று. அதில் 

அவனமோல் கவனம் பசலுத்த முடியவில்டல. 

சமோம்பவி அவனுக்கு மவடல கிடடைத்தமதமோ 

எனனமவமோ எனறு எப்மபமோதமோவது நிடனப்பமோள். 

அவன ஏன கடிதம் எழுதவில்டல...? நமோமமோவது 

மபமோய் பமோரப்மபமோமமோ எனறு கூடை மயமோசிப்பமோள். 

அவன பகமோடுத்திருந்த அடடையமோளத்டத டவத்து 

எப்படியும் அவடன கண்டுபிடித்து விடைலமோம். 

ஆனமோல் அங்மக நமக்பகனன மவடல...? 

தனயமோக மபமோவதற்கு வீட்டில் 

அனுமதிக்கமமோட்டைமோரகள். ஒருமுடற மதுடரக்கு 

தனயமோய் இண்டைரவியூ மபமோனதற்மக அம்மமோ 

திட்டினமோள். 



எனன பசய்யலமோம் எனறு மயமோசித்துக் 

பகமோண்டிருந்த மபமோது பதய்வமம அவரகடள 

மசரத்து டவப்பதுமபமோல அவளுடடைய 

அப்பமோவிற்கு நமோகரமகமோவிலுக்கு டிரமோனஸபர 

ஆயிற்று.



4.

டிரமோனஸபருக்கமோக அம்மமோ விசனப்படை, அவள் 

சந்மதமோஷப்பட்டைமோள். நமோகரமகமோவிலுக்கு 

மபமோனதும் அவடன கண்டுபிடிக்க அவளுக்கு 

சிரமம் இருக்கவில்டல. வமோடிப் மபமோயிருந்த 

அவனுக்கும், அவளுடடைய சந்திப்பு 

பதம்பளித்தது. 

மசமோகத்திற்கு சுகம் தந்தது. சமோம்பவியின சிரிப்பும்,

மபச்சும் அவனுக்கு மருந்தளித்தது. உற்சமோகத்டத 

கிளப்பி விட்டைது. இன எதற்கமோக சம்பமோதிக்க 

மவண்டும். மவடல கிடடைக்கும்மபமோது 

கிடடைக்கட்டுமம எனறருந்த மந்த தனத்டத 

விரட்டிற்று. 



அவரகள் அடிக்கடி சந்தித்துக் பகமோள்ள 

ஆரம்பித்தனர. “டலப்ரரி மபமோயிட்டு வமரம்மமோ” 

எனறு பசமோல்லி விட்டு அவள் அவனுடைன 

பமோரக்குக்குப் மபமோவமோள். 

அங்மக அவனுடைன பூச்பசடிகளுக்கிடடைமய 

அமரந்து கவிடத பசமோல்வமோள். தன கண்களமோல் 

அவனுடடைய மனடத உழுவமோள் அனடப 

விடதப்பமோள். ஆடசடய அறுவடடை பசய்வமோள். 

அவமனமோ, “என இதயவமோனல் உதயமமோன 

நட்சத்திரம் நீ! மமோக்மகமோலமிட்டை உன விரல்களில் 

இபதனன நீரக்மகமோலம்? விழிமமகம் துளிரத்து 

விட்டை பனத் துளிகளமோ...?” எனறு கவிடத 

பசமோல்வமோன. இது உங்கள் கவிடதயமோ எனபமோள். 

இல்டல நண்பரகளிடைமிருந்து கடைன வமோங்கினது 

எனறு சிரிப்பமோன. கவிடதகூடை கடைன 

வமோங்கணுமமோ எனறு அவள் நடகப்பமோள்.



“பதனறடல தமோவணியமோய்

உடுத்திக் பகமோண்டைவமள!

மினனடல கண்களில்

டமயமோய் பூசிக் பகமோண்டைவமள;

மதன சிந்தும் 

வமோரத்டதகடள உதிரப்பவமள!”

விஜயகுமமோர தன கண்கடள மூடிக் பகமோண்டு 

பசமோல்ல “பகமோஞ்சம் இருங்க இது யமோமரமோடைது...?”

எனறு நிறுத்துவமோள். 

“சக்தி சுப்பிரமணினனு ஒரு கவிஞமரமோடைது. ஏன 

உனக்கு பிடிக்கலியமோ...?” 

“பிடிக்குது. அதுக்கமோக இரவல் கவிடதயமோகமவ 

பசமோல்லணுமமோ... உங்களுக்கு முடிந்தமோல் 



நீங்களமோமவ கவிபமோடுங்கள். இல்லமோவிட்டைமோல் 

கவிடதமய மவணமோம்?”

இப்படிமய அவரகளுடடைய அனபும் நட்பும் 

வலுப்பபற ஆரம்பித்தது. ஆரல்வமோய்பமமோழி 

அடணக்கு மபமோனமபமோது அவன பரமோம்பவும் 

உணரச்சி வசப்பட்டைமோன. “சமோம்பவி! வீட்டு 

வறுடமயமோல எனக்கு வமோழ்க்டக மமமலமய ஒரு 

பிடிப்பு இல்லமோம இருந்தது. அவனவன இந்த 

வயசுக்கு எப்படிபயல்லமோம் அனுபவிக்கிறமோன. 

நமக்கு மட்டும் ஏன இந்த நிடலடமனனு நமோன 

நிடனச்சு நிடனச்சு ஏங்குமவன. நமக்கு கமோர 

இருக்கக் கூடைமோதமோ, பங்களமோ இருக்கக் கூடைமோதமோ? 

பசமோகுசமோ வமோழ மமோட்மடைமோமனனு எப்பபமோதும் 

பபருமூச்சு விட்டுக்கிட்டிருப்மபமோன!” 

அவன பசமோல்லி வமோய்மூடும் முனபு சமோம்பவி தன

கமோடத அவனுடடைய முகத்திற்கு மநமர திருப்பி, 



“எங்மக பபருமூச்டச கமோமணமோமம?” எனறு 

சிரித்தமோள். 

“பபருமூச்சு சிறுமூச்பசல்லமோம் இப்மபமோ நினனு 

மபமோச்சு!”

“ஐடயமயமோ...ஏன? கமோர, பங்களமோபவல்லமோம் 

கிடடைச்சிருச்சமோ...?”

“இல்டல, நீ! நீ கிடடைத்திருக்கிறமோமய!” 

“அம்மமோடி... எனடன பமோரத்தமோல் கமோர, பங்களமோ 

மமோதிரியமோ பதரியுது?” எனறு எழுந்தமோள். “கமோர, 

பங்களமோ பவல்லமோம் என மூலம் கிடடைக்கும்னு 

நிடனச்சீங்களமோ?” 

“சீச்சீ... எனடன நீ தப்பமோக புரிந்துக் 

பகமோண்டைமோமய! யமோருக்கு மவணும் உங்க வீட்டு 

பணம்...? நீ வந்ததும் எனக்கு அந்த 

ஆடசபயல்லமோம் விட்டு மபமோச்சுனனு 



பசமோல்லவந்மதன உனடன பமோரக்கும்மபமோது 

மனசுல சந்மதமோஷம் ஊறுது கண்கள்ல இனபம் 

பபமோங்குது. ஆகமோ... கமோலம் பூரமோ இப்படிமய 

உனடன பமோரத்துக்கிட்டிருக்க மமோட்மடைமோமமோங்கிற 

ஏக்கம் பிறக்கிறது.”

ஆமமோ...இப்படிமய பமோரத்துக்கிட்டிருந்தமோ 

பபமோழப்பு எனனமோகறது...?”

“பபமோழப்பமோ... எனக்கு அப்படினனு எதுவுமம 

இல்டல. எல்லமோமம இன நீ தமோன!” 

“அம்மமோடிமயமோவ்! வர வர பரமோம்பமவ 

புலம்பறீங்க! இனயும் இப்படிமய ஊர சுற்றக் 

பகமோண்டிருப்பதில் அரத்தமில்டல. முதல்ல 

எழுந்திரிங்க!”

“ஏன சமோம்பவி...? எனனுடைன சுற்றுவது உனக்கு 

பிடிக்கவில்டலயமோ...?” 



“பரமோம்ப பிடிக்கிறது; அதுக்கமோக எப்பவுமம 

சுத்திகிட்டிருந்தமோ ஆச்சமோ? நம்முடடைய 

எதிரகமோலத்டத பமோரக்க மவண்டைமோமமோ?” 

“எதிர கமோலத்டத நிடனத்து நிகழ் கமோலத்டதயும் 

மகமோட்டடை விடை மவண்டும் எனகிறமோயமோ...?”

யமோர உங்கடள மகமோட்டடை விடைச் பசமோனனமோரகள் 

மகமோட்டடை கட்டை மவண்டும். அங்மக நமோம் மபமோய் 

குடியிருக்க மவண்டும் எனறுதமோன 

பசமோல்கிமறமோன” 

“சரி வமோ. இப்படி உட்கமோர! கண்கடள மூடு! 

உனக்கு எந்த மமோதிரி மகமோட்டடை மவண்டும் எனறு

பசமோல். உடைமன கட்டிவிடுமவமோம்!”

“விஜ கண்ணமோ! முதல்ல டகடய 

எடுக்கறீங்களமோ...? நமோன மகட்டைது கற்படன 

மகமோட்டடை இல்டல. நிஜக் மகமோட்டடை!”



“அப்படியமோ... நிஜக்மகமோட்டடை எனன. நீ 

மகட்டைமோல் நமோன மடலக் மகமோட்டடைடயமய 

மவண்டுமமோனமோலும் வமோங்கித் தருகிமறன. 

ஆனமோல் மவடல கிடடைக்கணுமம”

“மவடல தமோனமோவமோ கிடடைக்கும்...நமோம தமோன 

மதடைணும்”

“இன மதடைமோமத இடைமில்டல” 

“அப்மபமோ ஏதமோச்சும் பிசினஸ பமோரப்மபமோம்” 

“பிசினஸ! ஹமோ ஹஹமோ! இங்மக புவ்வமோவுக்மக 

லமோட்டைரியமோம்! இதில் பிசினஸிற்கு ஏது பணம்” 

“பிசினஸிற்கு பணம் மட்டும் இருந்தமோல் 

மபமோதுமமோ? புத்தியும் மவணும்” 

“அது எங்மக கிடடைக்கும்” 



“சும்மமோ தமமோஷ் பண்ணிக்கிட்டிருக்கமோம 

விஷயத்துக்கு வமோங்க. ஐ ஆம் ஸீரியஸ. முதல்ல 

லமோபகரமமோ ஒரு பதமோழில் மதடுங்க. அமதமோடை 

மூலதனம். ஆட்கள், பமஷினகள், உற்பத்தி 

பபமோருள், மமோரக்பகட்டிங் மத்தடதப் 

பத்திபயல்லமோம் ஆரமோய்மவமோம். ஓரளவுக்கு 

லமோபகரமமோனதுனனு பதரிஞ்சமோக்கூடைப் மபமோதும். 

மவடலயில்லமோப் பட்டைதமோரிங்கிற 

அடிப்படடையில பமோங்கிமல மலமோன மபமோடைலமோம். 

பரண்டு மபருக்குமம கிடடைக்கும்.” 

“ஆனமோ பதமோழில்...?” 

“இன அடத மதடுவது தமோன நம் பதமோழில்” 

எனறு சமோம்பவி தினம் ஆவலுடைன ஊர ஊரமோய் 

சுற்றனமோள். அங்மக புதிதமோய் எந்த பதமோழிலுமம 

பதரியவில்டல. நமோகரமகமோவிடல பபமோருத்தவடர

மஹமோட்டைலும், மளிடக, கமோய்கற கடடைகள் தமோன 



பதரிந்தன. டகத் பதமோழிமலமோ, மிஷின 

பதமோழிமலமோ எதுவுமம பதரியவில்டல.

அவரகள் ஒரு சமயம் திருவனந்தபுரம் மபமோய், 

அங்மக மகமோவளம் கடைற்கடரடய சுற்றவிட்டு 

திரும்பும்மபமோது அவனுடடைய நண்பன அல் 

அமீன, “உனக்கு ஒரு பிசினஸ தமோமன மவணும், 

நமோன பசமோல்கிமறன” எனறு மயமோசடன 

பசமோனனமோன. 

மகரளமோ, தமிழ்நமோடு பமோரடைரகள்ல ரப்பர மரங்கள் 

அதிகம். அதில் முதலில் ஒரு ஏக்கர குத்தடகயமோ 

மபசி பமோல் எடுக்கலமோம். எடுத்து பதப்படுத்தி 

ரப்பர ஷீட்டைமோ மமோற்ற பமோம்மபக்கும், 

பமட்ரமோசுக்கும் அனுப்பினமோ நிடறய லமோபம் 

கிடடைக்கும்” 

“ரப்பரஷீட்டடை வச்சு அவங்க எனன பண்றமோங்க”



“ரப்படர அடிப்படடையமோ வச்சு பபரிய பபரிய 

பதமோழிற் சமோடலகமள இருக்கு. ரப்பரஷீட், 

சினதடிக் ரப்பர, ஆரகமோனக் ரப்பரனனு 

பகமிக்கல் கலந்து எனபனனனமவமோ 

தயமோரிக்கிறமோங்க. ஸமபரபமோரட்ஸ ஆயிரகணக்குல

இருக்கு.” 

“அடத நமோமம தயமோரிச்சமோ எனனவமோம்” 

“முதல்ல ரப்பர மதமோட்டைத்டத பிடி. அப்புறமமோ 

தயமோரிப்பு பத்தி மபசலமோம்.” 

“இதுக்மக ஒரு லட்சம் பக்கமமோ மூலதனம் 

மவண்டியிருக்கும். டைப்பு இருக்கமோ?” 

“ஒரு லட்சமமோ?” எனறு விஜயகுமமோர அதிரந்துப் 

மபமோனமோன. சமோம்பவியிடைம் இதுபற்ற 

மபசினமபமோது, என மதமோழி ஒருத்திமயமோடை 

ஹஸபபண்ட் மபங்குல ஆபீசரமோ இருக்கமோர, 



அவர மூலமமோ மலமோன மகட்டுப் பமோரப்மபமோம் நமோம

இரண்டு மபருக்கும் மசரத்து ஐம்பதமோயிரம் 

கிடடைக்கும்,” 

“பமோக்கிக்கு?” 

“என நடக இருக்கிறது” 

“மவண்டைமோம் சமோம்பவி நடகபயல்லமோம் 

விற்கக்கூடைமோது. நமோம அதிகமமோ ஆடசப்படைமறமோம். 

பிசினஸ எப்படி வருமமமோ எனனமவமோ பதரியமோது. 

ஆழம் பதரியமோம கமோடல விடைக் கூடைமோது. முதல்ல 

மலமோனல கிடடைக்கிற பணத்டத டவத்து அடர 

ஏக்கர ரப்பர மதமோட்டைத்டத குத்தடக மபசுமவமோம் 

பிறகு பமோரத்துக் பகமோள்மவமோம்.”

சமோம்பவி உடைன கமோரியத்தில் இறங்கினமோள். பமோங்க்

மலமோன கிடடைத்தது. ரப்பர மரங்கள் குத்தடக 

மபசப்பட்டைன. அவரகளுடடைய மநரம் நனறமோக 



இருந்ததமோமலமோ எனனமவமோ அடவகள் நிடறய 

பமோல் சுரந்தன. ரப்பர பமோல் பதப்படுத்தப்பட்டு 

ஷீட்டுக்களமோக மமோற்றப்பட்டு லமோரி லமோரியமோய் 

பவளியூருக்குப் மபமோயின. 

ஒரு சீசனமலமய மபமோட்டை முதல் 

இரட்டிப்பமோயிற்று. அவரகளுக்கு பிசினஸ 

நம்பிக்டக பிறந்தது. ஆரவமும் வந்தது, அடர 

ஏக்கர ஒரு ஏக்கரமோயிற்று. விஜயகுமமோர, 

சமோம்பவியின ஊக்கத்தில் புத்துணரச்சி பபற்றமோன.

பிசினஸ வளரும் அறகுற பதரிந்தது.



5.

ரப்படர டவத்து ஏன நமோமம பதமோழில் பதமோடைங்கக்

கூடைமோது எனறு அது சம்ப்ந்தமமோய் ஆரமோய்ச்சி 

நடைத்தினமோன. பமஷினகளுக்கு ஆரடைர 

பகமோடுத்தமோன. மூலதன பற்றமோக் குடறக்கு 

சமோம்பவியின பநக்லஸ கூடை இடரயமோயிற்று. 

வீட்டில் தமோய், “பநக்லஸ எங்மகடி” எனறு 

மகட்டை மபமோது, “மடைம் பமோரக்கப் மபமோனமபமோது 

விழுந்து விட்டைது” எனறு பபமோய் பசமோல்லி, 

“உனக்கு பகமோஞ்சனனமோலும் பபமோறுப்பிருக்கமோ” 

எனறு வமோங்கிக் கட்டிக் பகமோண்டைமோள். 

ஐந்து பவுனமோயிற்மற! பவுனு இப்மபமோ எனன 

விடல விற்கிறது பதரியுமமோ உனக்கு?” எனறு 

தமோய் இடித்தது. சமோம்பவி எல்லமோவற்டறயும் 



பபமோறுத்துக் பகமோண்டைமோள். அவளுடடைய 

நிடனவில் விஜயகுமமோரின வளரச்சி மட்டுமம 

இருந்தது. 

அவன வளர மவண்டும். பசழிக்க மவண்டும். 

தடழக்க மவண்டும் எனபமத அவளது 

பிரமோரத்தடனயமோக இருந்தது. தமோன 

நிடனத்தமமோதிரி கமோரியங்கள் நடைந்து வருவதில் 

அவளுக்கும் சந்மதமோஷமமோக இருந்தது. 

இதற்கிடடையில் வீட்டில் சமோம்பவியின திருமண 

மபச்டச எடுத்த மபமோபதல்லமோம் அவள் 

மமற்படிப்பு படிக்க மவண்டும் எனறு சமமோளித்து 

வந்தமோள். 

“மமற்படிப்பமோ, எதுவும் படிக்கிற மமோதிரி 

பதரியடலமய?” எனறு அம்மமோ மகட்க, உனக்கு 

ஒண்ணும் பதரியமோதும்மமோ. நமோன 

கபரஸபமோண்படைனஸல மசரந்திருக்மகன. 



எம்.பி.ஏ, படிக்கப் மபமோகிமறன” எனறு 

புழுகுவமோள். மபப்பரில் மதுடர கமோமரமோஜ 

பல்கடலக் கழக அறவிப்பு வர சும்மமோனனமோலும் 

அப்டள பண்ணி டவத்தமோள். 

அவள் எத்தடன மடறத்தும் கூடை 

விஜயகுமமோருடைன கூடிய அவளது பதமோடைரடப 

வீட்டிற்கு பதரியமோமல் மடறக்க இயலவில்டல. 

விஷயம் தன கமோதிற்கு எட்டியவுடைன அம்மமோ 

பகமோதித்தமோள். விஜயகுமமோர மவறு ஜமோதி எனபடத 

டவத்து அவள் எதிரக்க ஆரம்பித்து விட்டைமோள்.

சமோம்பவியின பகஞ்சலும், மவண்டுமகமோளும் 

அவளிடைம் பலிக்கவில்டல. அவள் பிடிவமோதமமோய்

மறுத்து விட்டைமோள். அப்பமோ, ஜமோதிடய பற்ற 

பபரிதமோய் கவடலப்படைமோ விட்டைமோலும்கூடை 

அவனுடடைய பினனணி பற்ற கவடலப்பட்டைமோர. 

“அவனுக்கு பசமோத்து எவ்மளமோ மதறும்?” 



“கமோதலுக்கு பசமோத்தமோப்பமோ முக்கியம்?” 

“கமோதலுக்கு முக்கியமில்லமோம இருக்கலமோம். 

ஆனமோல் கல்யமோணத்திற்கும் குடும்பம் 

நடைத்துவதற்கும் பணம் முக்கியம்மமோ. 

ஒண்ணுமில்லமோத ஓட்டைமோண்டிக்கு மபமோய் 

எப்படியம்மமோ என மகடள நமோன பகமோடுக்க 

முடியும்?” 

“அவர ஒண்ணும் ஓட்டைமோண்டி இல்மலப்பமோ. 

ரப்பர பிசினஸ பண்றமோர. ஓமகமோனனு வருவமோர.” 

“அதுல மூலதனம் எவ்மளமோ?” 

“ஏன ஒரு லட்சம் இருக்கும்.” 

“மலமோன” 

“அது வந்து” 

“சும்மமோ பசமோல்லு. அதுவும் ஒரு லட்சம் வருமமோ? 



அப்மபமோ இதுல

அவமனமோடை முதலீடு எவ்மளமோ?”

“அப்படி பமோரத்தமோ பிசினஸ பண்றவங்க எல்லமோம்

பசமோந்த

பணத்டத மபமோட்டைமோ பண்றமோங்க” 

“இல்மல ஒத்துக்கிமறன. ஆனமோ பிசினஸல ஒரு 

அடினனமோ அடத தமோங்கக் கூடிய சக்தி 

மத்தவங்களுக்கு இருக்கும். ஒண்ணுல 

நஷ்டைம்னமோ அடுத்ததுல சம்பமோதிச்சு இடத தூக்கி 

நிறுத்துவமோங்க. அந்த பகப்பமோசிடி இவன கிட்மடை 

இருக்கமோ?” 

“விடைமோமுயற்சியும், கடும் உடழப்பும் 

இருக்குப்பமோ. மபமோதும் மபமோதமோதிற்கு நல்ல மனசு 

மவற” 

“நல்ல மனடச தூக்கி ஒடைப்புல மபமோடு. பி 



பிரமோக்டிக்கல்! நமோடளக்மக அவனுக்கு ஏதமோச்சும் 

ஆகி உடழக்க முடியமோம மபமோகுதுனனு 

வச்சுக்மகமோ, அப்மபமோ மலமோன பகமோடுத்தவன 

சும்மமோ விட்டுருவமோனமோ? அத்தடனடயயும் 

அள்ளிகிட்டு மபமோயிடைமமோட்டைமோன?” 

“ஏம்ப்பமோ உங்களுக்கு நல்லமத நிடனக்க 

வரமோதமோ?” 

“இல்மலம்மமோ. ஒரு கமோரியத்துல இறங்கும் முனபு

நமோலும் சிந்திக்கிறது நல்லதில்டலயமோ? அவன 

எப்மபமோ மலமோடன அடடைச்சு முடிக்கிறது, எப்மபமோ

பணம் சம்பமோதிக்கிறது. அதுவடர என மகடள 

நமோன டவத்திருக்க முடியுமமோ?” 

“என கல்யமோணத்திற்கு எனனப்பமோ அவசரம்? 

அப்பமோ, இத்தடன நமோட்கள் என 

விருப்பத்திற்பகதிரமோய் நடைக்கமோத நீங்கள் 

இப்மபமோது மட்டும் ஏம்ப்பமோ?” 



“எல்லமோம் உன நனடமக்கமோகத்தமோன சமோம்பி. 

இத்தடன நமோட்கள் நீ ஆடசப்பட்டைபதல்லமோம் 

பவறும் ஆடசதமோன. அழகு பமோரக்கத்தமோன. 

ஆனமோல் இது அப்படியில்டலம்மமோ. நீ 

ஆடசப்படுகிறமோமய எனறு அவசரப்பட்டு 

சம்மதித்து விட்டைமோல் பினனமோல் அதுமவ உனக்கு 

பபரிய பமோவமமோகிவிடும்.” 

“நிச்சயமமோய் அப்படிபயல்லமோம் ஆகமோதுப்பமோ. 

அவர நல்லவர. திறடம மிக்கவர. இனனும் 

இரண்டைமோண்டுகளில் பமோருங்கமளன. அவர 

எத்தடன உயரப் மபமோகிறமோர எனறு” 

ஆனமோல் அவரகள் அடத நம்பத் தயமோரமோக 

இல்டல. இனயும் விட்டு டவத்தமோல் முதலுக்மக 

மமமோசம் எனறு மவறு மமோப்பிள்டள மதடை 

ஆரம்பித்தனர. அவளுக்கு அதற்கு மமலும் 

அங்மக இருக்க முடியவில்டல. 



அவளமோல் விஜயகுமமோடர மறக்கவும் 

முடியவில்டல. அவடன தவிர மவறு எவடரயும்

தன கணவனமோக நிடனத்துக்கூடை பமோரக்க 

முடியவில்டல. பபற்மறமோர மீது மகமோபம் 

மகமோபமமோக வந்தது. பவண்பணய் திரண்டு 

பகமோண்டிருக்கிறது. அதற்குள் இவரகள் 

அவசரப்படுகிறமோரகமள எனறு 

வருத்தப்பட்டைமோள். 

ஒரு அளவு வடர பபமோறுத்திருந்த சமோம்பவி, ஒரு 

நல்ல தினத்தில் வீட்டடை விட்டு 

பவளிமயறனமோள். விவரத்டத பசமோனனதும் 

விஜயகுமமோர ஆடிப் மபமோனமோன. 

“இது மதடவதமோனமோ சமோம்பி. உனடனப் பற்ற 

அவங்க எத்தடன கனவுகள் கண்டு 

பகமோண்டிருந்திருப்பமோரகள்?” 



“நமோன உங்கடளப் பற்ற கனவு கண்டு 

பகமோண்டிருக்கிமறன குமமோர.” 

“எனன இருந்தமோலும் அவங்க பபத்தவங்க 

இல்டலயமோ?”

“பபத்தவங்கதமோன. மகளுக்கு யமோடர 

விருப்பமமமோ அவடர கட்டி வச்சுட்டைமோ ஏன நமோன 

ஓடிவரப் மபமோகிமறன” 

“ஆனமோலும் நீ அவசரப்பட்டு விட்டைமோய்” 

“இதுமவ மலட்டு குமமோர. இனயும் தமோமதித்தமோல் 

நமோம் ஒருவடர ஒருவர விட்டுக் பகமோடுக்க 

மவண்டிவரும். எனன மயமோசிக்கிறீரகள். நமோன 

உங்களுக்கு ஒரு பமோரமமோ?” 

“ஏய் நமோமன எனக்கு பமோரம். என பிடழப்மப 

இனனும் உறுதிப்படைமல. என கமோரியமம எனக்கு 

இனனும் புரியல. நம் கல்யமோணத்டத மவறு 



வச்சுக்கிட்டு எனன பசய்ய” 

“இமதமோ பமோருங்க குமமோர, கல்யமோணத்துக்கு நமோன 

ஆடசப்படைமல. அவசரமும் படைமல. ஆனமோல் 

நிடலடமடய மயமோசிக்கும் மபமோது நமோம் உடைமன 

கட்டிக்கணும்னு மதமோணுது” 

“உடைமன எப்படி முடியும்” 

“ஏன முடியமோது? உங்கமளமோடை 

நண்பரகடளபயல்லமோம் கூப்பிடுங்க. வமோனவில் 

இலக்கிய வட்டைத்துல தமோன உங்களுக்கு 

நண்பரகளமோயிற்மற. மநரமோ ரிஜஸதர ஆபீசுக்குப் 

மபமோமவமோம். அவங்கடள சமோட்சியமோ வச்சு 

ரிஜஸதர மமமரஜ பண்ணிப்மபமோம்”

“மமமரஜ பசஞ்சுகிட்டு” 

“மமமரஜங்கிறது சும்மமோ ஒரு 

பமோதுகமோப்பிற்குத்தமோன அதுக்கு பிறகு நமோம 



எப்படியும்மபமோல பிரண்ட்சமோமவ இருப்மபமோம். 

நமக்குள்மள ஒட்டும் மவணமோம். உறவும் 

மவணமோம். பிசினசில் கவனம் பசலுத்துமவமோம். 

பரண்டு மபரும் மசரந்து பமோடுபடுமவமோம். பணம் 

சம்பமோதிப்மபமோம். ஒரு உயரத்டத பதமோட்டு விட்டு 

அப்புறமமோய்...”

“எனக்பகனனமவமோ பயம் மதமோணுதுடைமோ. நமோம 

பஜயிப்மபமோமமோ?”

“நிச்சயமமோ. இதில் எனன சந்மதகம் தடலவமோ?” 

சமோம்பவி பகமோடுத்த பதம்பில் அவன புத்துணரச்சி

பபற்றமோன. அவரகள் ரிஜஸதர மமமரஜ பசய்து 

பகமோண்டைடத அறந்ததுமம சமோம்பவியின 

பபற்மறமோர உடடைந்து மபமோயினர. அவள் 

தங்களுடடைய மகமள இல்டல எனறு எளிதமோய் 

டககழுவி விட்டு, கழுடத எக்மகடைமோவது 

பகடைட்டும். இன நம் பமோரடவயிமலமய 



படைக்கூடைமோது எனறு அப்பமோ தரமபுரிக்கு 

டிரமோனஸபர வமோங்கிக் பகமோண்டு மபமோய் விட்டைமோர.

விஜயகுமமோருக்கும், சமோம்பவிக்கும் அப்மபமோது 

மநரமும் நனறமோக இருந்தது. அத்துடைன 

அவரகளுடடைய உடழப்பும், முயற்சியும் மசரந்து 

பகமோள்ள, பிசினஸ பசழிக்க ஆரம்பித்தது. 

மலமோன தீரந்ததும் அவரகள் பதய்வசமோட்சியமோய் 

திருமணம் பசய்து பகமோண்டைனர. மபமோனவருடைம் 

விஜ பிறந்தமோள். அதுவடர அவரகள் வமோழ்க்டக 

சந்மதமோஷமமோகமவ கழிந்து வந்தது. 

சமோம்பவி அவனுக்கு எல்லமோவிதத்திலும் உதவி 

வந்தமோள். அவன தளரும்மபமோபதல்லமோம் தட்டிக் 

பகமோடுத்தமோள். அவளின சத்துணவில் அவன 

மீனமோட்சிபுரத்தில் வீடு கட்டினமோன. அதில் 

குடியும் புகுந்து விட்டைனர. அப்மபமோதுகூடை 

பிரச்சிடனயில்டல. 



இரண்டு மமோதம் முனபு அவளுக்கு திடீபரன 

தடல சுற்றல் எடுத்தது. மயக்கமமோய் வந்தது. 

டககமோல்களில் மதமதப்பு எழுந்தது. ஆரம்பத்தில்

அவள் அடத அத்தடன பபரிதமோய் எடுத்துக் 

பகமோள்ளவில்டல. ஒய்பவடுத்தமோல் சரியமோகப் 

மபமோகும் எனறு நிடனத்தமோள். பிறகு வமோந்தி மமல் 

வமோந்தியமோக வரவும் அவளுக்மக சந்மதகம் 

வந்தது. அருகில் நிரஞ்சம் கிளீனக்கிற்கு மபமோய். 



6.

டைமோக்டைரிடைம் பசக்கப் பண்ணிக் பகமோண்டைதில் 

அவளுக்கு பி.பி. இருப்பதமோகவும் பகமோலஸட்ரமோல்

இருப்பதமோகவும் பசமோனனமோரகள் அடத 

கண்ட்மரமோல்  பண்ணமோவிட்டைமோல் ஆபத்து 

எனறனர. 

இந்த இளம் வயதில் இத்தடன பகமோலஸட்ரமோல் 

கூடைமோது, உடைமன கவனக்கவில்டலபயனறமோல் 

ரத்தத்குழமோய் பவடித்து விடும் அபமோயம்கூடை 

உண்டு எனறனர. ஆரம்பத்தில் இது விஷயம் 

எதுவுமம விஜயகுமமோருக்கு பதரியமோது. 

எதற்கு அவனடைம் பசமோல்லி அவனுக்கும் 

கவடலயளிக்க மவண்டும் எனறு சமோம்பவி 

அலட்சியமமோகி விடை, ஒருநமோள் அவளுடடைய 



வலதுடக, வலதுகமோல் பசயலிழந்து மபமோயிற்று. 

வமோய் குழறற்று. மபச்சு சிதறற்று. 

மருத்துவமடனக்கு பகமோண்டு மபமோய் பசக்கப் 

பண்ணின மபமோது அவளுக்கு வமோதம் எனறு 

குண்டடை தூக்கிப்மபமோட்டைனர. ஸமகன 

பண்ணினதில் அவளுடடைய மூடளயின இடைது 

பமோகத்து ரத்தக் குழமோயில் ரத்தக்கட்டு இருப்பது 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டைது. டைமோக்டைர அது ‘பசரிப்ரல் 

த்ரமோம்மபமோ’ ஸில் (Cerebral Thrombosis) எனறும் 

அதன கமோரணமமோய் அவளுக்கு பமோரலிசிஸ 

அட்டைமோக் ஆகியிருப்பதமோகவும் பசமோனனமோர. 

அடதக் மகட்டைதும் விஜயகுமமோர அப்படிமய 

அடைங்கிப் மபமோனமோன. அடத மதற்றக் பகமோள்ள 

பரமோம்ப சிரமப்பட்டைமோன.

“இடத சரிபண்ண முடியமோதமோ டைமோக்டைர?” 

“சரி பண்றதுக்கு சிகிச்டசனனு எதுவும் இல்டல. 



பமல்ல பமல்ல பயிற்சினமோலதமோன 

குணப்படுத்தணும். அதுவும் மபஷண்டுக்கு பி.பி.

இருக்கிறதமோல முழுசும் கியூர பண்ணிர 

முடியும்னு பசமோல்ல முடியமோது?” 

“இதுக்கு எவ்மளமோ பசலவமோனமோலும் 

பரவமோயில்டல டைமோக்டைர. இந்தியமோவுக்குள்மள 

எங்மகனனமோலும் சரி. இல்டல அபமரிக்கமோ 

மபமோனமோதமோன குணப்படுத்த முடியும்னமோ 

அதுக்கும் நமோன தயமோரமோக இருக்மகன டைமோக்டைர” 

“உணரச்சிவசப்படைமோம நமோன பசமோல்றடத 

அடமதியமோ மகளுங்க. நிஜத்டத புரிஞ்சுக்க 

முயற்சி பண்ணுங்க. நீங்க பசலவு பண்றடத 

பத்தி இல்டல. உங்ககிட்டை பணம் இருக்கலமோம். 

ஆனமோல் மநமோ யூஸ விஜய். டைமோக்டைரஸ ஆர 

பஹல்ப்லஸ. நமோன பகமோஞ்சம் மருந்துகள் 

எழுதித் தருகிமறன. பயிற்சிகள் பசமோல்லித் 



தருகிமறன. அவற்டற விடைமோமல் கடடைபிடித்து 

வமோருங்கள்” 

“அப்மபமோ எனமனமோடை மடனவி இன எழமவ 

மமோட்டைமோளமோ டைமோக்டைர”

“அப்படினனு பசமோல்ல முடியமோது. அவங்களுக்கு 

அதிரஷ்டைம் இருந்தமோல் பிடழச்சுக்கலமோம். பலட் 

அஸ மஹமோப் மசமோ”

விஜயகுமமோர அனறு உடடைந்துப் மபமோனவனதமோன.

இது வடர பதளியமவயில்டல. அவளிடைம் 

பவளிமய சகஜமமோகப் பழகினமோலும்கூடை 

உள்ளுக்குள் அழுது பகமோண்மடையிருந்தமோன.

நமோங்கள் யமோருக்கு எனன பகடுதல் பசய்மதமோம்; 

எதற்கமோக இப்படி ஒரு தண்டைடன எனறு 

நிடனத்து வருந்தமோத நமோளில்டல. அந்த 



வருத்தத்டதபயல்லமோம் அவன தனக்குள்மள 

அடைக்கிக் பகமோண்டைமோன. 

தவறயும்கூடை அவளிடைம் கமோட்டிக் 

பகமோள்ளவில்டல. அவன கமோட்டிக் 

பகமோள்ளமோவிட்டைமோலும்கூடை சமோம்பவியமோல் 

அவனுடடைய நிடலடமடயயும் கஷ்டை 

நஷ்டைங்கடளயும் புரிந்து பகமோள்ள முடிந்தது. 

நமோன பமோவி! நம்மமோல் தமோன அவருக்கு எத்தடன 

சிரமம். அவருக்கு நமோம் பணிவிடடை பசய்வடத 

விட்டுவிட்டு அவர நமக்கு பசய்து 

பகமோண்டிருக்கிறமோமர?’ எனறு நிடனத்து 

அழுவமோள்.

சமோம்பவிக்கு விஜயகுமமோர தினமும் பயிற்சிகள் 

பசய்து வந்தமோன. டககமோல்கடள தூக்கி, மடைக்கி, 

நீட்டி அடரமணி மநரம் அல்லது ஒரு மணி 

மநரம் பயிற்சி. அப்புறம் பபனசனடின. 



லமோசிக்ஸ, அபடைனனமோ மகமோனற மருந்துகள். 

ஊரில் சில மபர ஆயுரமவதமும், சித்த 

டவத்தியமும் பமோருங்கள் எனக, அடதயும் கூடை 

முயற்சித்து விட்டைமோரகள். எந்த பலனுமம 

பதரியவில்டல. குணமமோகி விடும் எனகிற 

நம்பிக்டகமய சமோம்பவிக்கு மபமோயிற்று. 

அதன பிறகு எதிரகமோலம் அவடள 

பயமுறுத்திற்று. கணவனுக்கு பதமோழிலில் 

எத்தடனமயமோ பிரச்சிடனகள் இருக்கும். 

அவற்றற்பகல்லமோம் நமோம் உதவமோமல் 

மபமோனமோலும், அட்லீஸட் அவன வீட்டிற்கு வரும் 

மபமோதமோவது நிம்மதி தர மவண்டும். ஓய்வு 

தரமவண்டும். இமத கணக்கில் மபமோனமோல் அவர 

உடடைந்து மபமோவமோர. பமோடுபட்டு 

சம்பமோதித்ததற்பகல்லமோம் அரத்தமில்லமோமல் 

மபமோய்விடும். தவிர. பபண் குழந்டத மவற 



அவளுடடைய மதடவகடளயும், 

ஆசமோபமோசங்கடளயும் எந்த அளவிற்கு அவரமோல் 

பூரத்தி பசய்து விடைமுடியும்! 

விடியற்கமோடலயில் குழந்டத அழ, சமோம்பவிக்கு 

தூக்கம் மபமோயிற்று. ஏற்கனமவ தூங்க முடியமோமல் 

அடரகுடற மயக்கத்தில் படுத்திருந்தவள் 

கணவடன திரும்பி பமோரத்தமோள்

அவன அலுப்பில் குறட்டடை விட்டுக் 

பகமோண்டிருந்தமோன. குழந்டத ஓயமோமல் அழுதது. 

அதன சப்தம் அவடன பகமோஞ்சங்கூடை 

பமோதித்ததமோகமவ பதரியவில்டல. பமோவம், பகல் 

முழுவதும் ஓடி கடளத்து அலுப்பு அவனுக்கு. 

அவடன எழுப்பலமோம் எனறு எம்பி பமோரத்தமோள். 

எழ முடியவில்டல வலதுடகயும், கமோலும் 

மரக்கட்டடை மபமோல கிடைந்தன. இடைது டகடயயும்

கமோடலயும் மட்டும் டவத்துக் பகமோண்டு 



அவளமோல் உடைடல திருப்பக் கூடை முடியவில்டல.

எரிச்சலமோய் வந்தது.

குழந்டத அழுடகடய நிறுத்துமவனமோ எனக. 

“ஏங்க” எனறு அடழத்தமோள். அந்த வமோரத்டதகள் 

அவனுடடைய கமோதில் விழும் முனமப மடிந்து 

மபமோயின. 

அவள் தன இடைது கமோடல பமல்ல எக்கி அவடன 

நிரடை, “ம்...எனனமோ சமோம்பவி?” எனறு எச்சிடல 

துடடைத்துக் பகமோண்டு எழுந்தமோன. 

“குழந்டத பரமோம்ப மநரமமோ அழுவுது பசிக்கும்னு 

நிடனக்கிமறன.

“சமோரி எனக்கு சுத்தமமோமவ மகட்கடல. அடிச்சு 

மபமோட்டை மமோதிரி தூக்கம்” எனறு எழுந்து 

லுங்கிடய சரி பண்ணிக் பகமோண்டு மபமோய் 

விஜடய தூக்கினமோன. 



“அழமோமத அழக்கூடைமோது பசிக்குதமோ? ங்கமோ 

மவணுமமோ? இப்மபமோ தமரண்டைமோ?” 

அடுப்படிக்கு மபமோய் பமோல் கமோய்ச்சி பமோட்டிலில் 

ஊற்றக் பகமோண்டு வந்து பகமோடுத்தமோன. வயிறு 

நிடறந்ததும் குழந்டத தூங்கிப் மபமோனது. 

“பயிற்சி பண்ணி விடைட்டைமோ?” விஜயகுமமோர 

மகட்க, “படுத்து தூங்குங்க கமோடலல 

பமோரத்துப்மபமோம். இதுக்குதமோன பசமோனமனன 

கல்யமோணம் பண்ணிக்குங்கனனு” 

“எதுக்கு பயிற்சி பசய்து விடைவமோ” எனறு 

சிரித்தமோன. 

“கல்யமோணம் பண்ணிகிட்டைமோ வரறவ 

குழந்டதடய கவனச்சுக்குவமோ இல்ல? 

உங்களுக்கு எதுக்கமோக இத்தடன பிடிவமோதம். 

நமக்கு பபண் குழந்டத எனபடத மறந்துவிடை 



மவண்டைமோம். அதுக்கு அனபு பசலுத்தவும், ஆதரவு

கமோட்டி வளரக்கவும் நிச்சயமமோ உங்களமோல் 

முடியமோது” 

“நீ இருக்கும்மபமோது எனக்கு எனன கவடல?” 

“நமோன இருப்பதுதமோன உங்களுக்கு 

பிரச்சிடனனனமோ பசமோல்லுங்க பசத்துப் 

மபமோகிமறன” அவள் பசமோல்லி முடிக்கும் முனபு 

விஜயகுமமோர சட்படைன எழுந்து அவளுடடைய 

வமோடய பபமோத்தினமோன. “சமோம்பி! ஏன இப்படி 

பயல்லமோம் அபத்தமமோக மபசுகிறமோய்”

“விடுங்க எது அபத்தம்? நமோன உயிமரமோடு 

இருப்பதமோ இல்டல மபசுவதமோ? நமோனும் எத்தடன

நமோளமோ பசமோல்லிக் கிட்டிருக்மகன. என மபச்டச 

பகமோஞ்சம்னமோலும் கமோதுல வமோங்கறீங்களமோ? இவள்

எனன பசமோல்வது நமோம் எனன மகட்பது 

இவள்தமோன முடைங்கிக் கிடைக்கிறமோமள எனறு 



அலட்சியப்படுத்துகிறீரகள்” 

“அப்படியில்டல சமோம்பி” 

“அப்புறம் எப்படியமோம்? கடைவுள் எனடன ஏன 

இப்படி மபமோட்டு சித்திரவடத பண்றமோமனமோ 

பதரியடல மபசமோம பகமோண்டு மபமோயிட்டைமோ 

யமோருக்கும் பதமோந்தரவு இருக்கமோதில்டல” 

“சமோம்பவி என இதயத்டத குத்தமோமத எனனமோல் 

தமோங்கிக்பகமோள்ள முடியமோது. உனடன டவத்த 

இடைத்தில் இனபனமோருத்திடய டவத்துப் பமோரக்க 

எனனமோல் முடியமவ முடியமோது” 

“அதுக்கமோக உங்கடள நீங்கமள 

அழிச்சிக்கணுமமோ? எனக்கு எனன முடிவுனனும் 

எப்மபமோ முடிவுனனும் பதரியமோது. அதுவடர 

எனக்கமோக கமோத்திருந்து... அப்புறம் உங்களுக்கு 

வயசமோகிவிடும்”



“சமோம்பி, பகமோஞ்சம் மயமோசிச்சு பமோர இமத 

நிடலடம எனக்கு வந்திருந்தமோ நீ மவறு 

கல்யமோணம் பசய்து பகமோள்வமோயமோ?” 

“இது இடைக்கு மகள்வி வந்திருந்தமோனனு 

மயமோசிக்கிறது அனமோவசியம் இப்படிமய 

வந்திருந்தமோலும் ஆடணயும் பபண்டணயும் 

ஒமர மமோதிரி டவத்து மபசக்கூடைமோது. ஆணுக்கும் 

பபண்ணுக்கும் உடைலளவிலும் மனதளவிலும் 

வித்தியமோசம் இருக்கு விரும்பிமயமோ 

விரும்பமோமமலமோ” 

“மபமோகட்டும் விடு. உன மபச்சுப்படிமய நமோன 

ஓக்மக பசமோல்மறனமன டவச்சுக்மகமோ. எனடன 

எந்த பபண் கட்டிக்க முன வருவமோ” 

‘ஏன உங்களுக்குபகனன குடற?’ 

“எனக்கு வயசு முப்பத்தி ஏழு” 



“இது ஒரு வயமச இல்டல. இப்மபமோதும் என 

புருஷன மமோப்பிள்டள மமோதிரிதமோன இருக்கமோன” 

சமோம்பவிகண்கடள தன இடைது டகயமோல் 

துடடைத்துக் பகமோண்டு பசமோனனமோள். 

“எனக்கு யமோர பபண் தருவமோரகள்” 

“அந்த கவடல உங்களுக்கு ஏன? தரகடர வரச் 

பசமோல்லுங்கள். நமோன மபசமறன. டைவுரி மவணமோம். 

மதமோல் சிகப்பு மவணமோம். அடைக்கம் ஒடுக்கமமோ 

குடும்பத்துக்கு ஏத்த பபமோண்ணமோ இருந்தமோப் 

மபமோதும்” 

“ஆனமோ அவ நம் குழந்டதடய பமோத்துக்கணுமம 

சமோம்பி”

“அபதல்லமோம் பமோத்துப்பமோ. டதரியமமோ 

உங்கமளமோடை முடிடவ பசமோல்லுங்க” எனறு 

அவள் நிரப்பந்திக்கவும், “எனக்கு இதில் 



விருப்பம் இல்டல அப்புறம் உன இஷ்டைம்” 

அவன மவண்டைமோ பவறுப்புடைன ஒப்புக் 

பகமோண்டைமோன. 



7.

மறுநமோமள தரகர வரவடழக்கப்பட்டைமோர. 

தங்களுடடைய கல்யமோணம் நமோள் நட்சத்திரம் 

பமோரக்கமோமல், ஜமோதக பபமோருத்தம் பமோரக்கமோமல் 

நடைந்ததமோல் தமோன தனக்கு இப்படி மநரந்தமதமோ 

எனகிற கவடல சமோம்பவிடய வமோட்டிக் 

பகமோண்டிருந்தது.

இன நடைக்கிற கல்யமோணமமோவது எல்லமோ 

பபமோருத்தங்களும் பமோரக்கப்பட்டு நடைக்க 

மவண்டும் எனறு அவள் விரும்பினமோள். 

வருகிறவளமோவது எந்தவித மநமோய் பநமோடிக்கும் 

ஆளமோகமோது கடடைசிவடர கணவனுக்கு 

உறுதுடணயமோக இருக்க மவண்டும் எனறு அவள் 

ஆடசப்பட்டைமோள். 



அதற்கு மவண்டி தரகரிடைம் தன கணவரின 

ஜமோதகத்டத வமோங்கிக் பகமோள்ளச் பசமோனனமோள். 

“தரகமர! நீங்க எனன பண்ணுவீங்கமளமோ ஏது 

பண்ணுவீங்கமளமோ பதரியமோது. இனனும் ஒரு 

மமோசம்தமோன டையம். அதுக்குள்மள எம் 

புருஷனுக்கு நல்ல பபண்ணமோ பமோரத்து 

தந்திரணும். ஆமமோ பசமோல்லிபுட்மடைன” 

“அம்மமோ உங்கடள எனனமோல புரிஞ்சுக்கமவ 

முடியடல. கட்டின புருஷனுக்கு மவறு 

கல்யமோணம் பண்ணி டவக்கிற முதல் 

பபண்டைமோட்டி நீங்களமோகதமோம்மமோ இருப்பீங்க” 

“புகழ்ந்தபதல்லமோம் மபமோதும். மபமோய் 

ஆகமவண்டியடத பமோருங்க, மபமோங்க” 

விஜயகுமமோர அவளடடைய விருப்பம் எதிலும் 

தடலயிடைவில்டல. கல்யமோணமம மவண்டைமோம் 



எனறருந்தவடன மமோற்றயவள் அவள். 

அவளுடடைய விருப்பத்திற்கமோகத்தமோன இந்த 

கல்யமோணம். அவடள கவனத்துக் பகமோள்ள 

பபமோறுப்பமோன ஒருத்தி கிடடைப்பமோமள எனகிற 

நப்பமோடசயிலும் நம்பிக்டகயிலும்தமோன அவன 

கல்யமோணத்திற்மக சம்மதித்திருந்தமோன. 

அப்படியிருக்கும்மபமோது பபண்டண அவமள 

மதரந்பதடுப்பதுதமோன முடற. அதுதமோன நல்லது 

எனறு அவன ஒதுங்கிக் பகமோண்டைமோன.

அடுத்த வமோரத்திமலமய தரகர ஒரு கட்டு 

ஜமோதகத்துடைனும், மபமோட்மடைமோக்களுடைனும் 

வந்தமோர. சமோம்பவி சில படைங்கடள மதரவு பசய்து 

பகமோடுத்து இவரகளின ஜமோதக பபமோருத்தங்கள் 

பமோரத்து வமோருங்கள் எனறமோள். 

அவற்றல் மூனறு ஜமோதகங்கள் விஜயகுமமோரின 

ஜமோதகத்மதமோடு பபமோருந்தின. 



“ஏங்க இப்மபமோ எனன பண்ணலமோம்?”

“மூபணல்லமோம் எனக்கு தமோங்கமோதுப்பமோ” 

“சீ. நமோன ஒருத்தி உங்கடள படுத்தறது மபமோதமோதமோ?

ஒண்ணுமபமோதும். இதுல ஏதமோவது ஒரு 

பபண்டண பசலக்ட் பண்ணுங்கமளன” 

“சமோம்பி இப்மபமோதுதமோன நீ எனடன 

படுத்துகிறமோய். நீயமோச்சு பபண்ணமோச்சு. 

ஆடளவிடு” எனறு அவனபவளிமயறனமோன.

சமோம்பவி அந்த மூவரில் ஒரு படைத்டத கமோட்டி, 

இந்த பபமோண்மணமோடை மபரு எனன தரகமர? 

எனறமோள். 

“வந்து லதிகமோ” 

“இமதமோடை மபக்கிரவுண்டு எனன?” 

“பபமோண்ணு நல்ல சிகப்பு. உங்கடள மமோதிரிமய 



அழகமோக லட்சணமமோக இருக்கும்” 

“நமோன அடத மகட்கவில்டல” 

“இருங்கம்மமோ, அவசரப்படைமறமள. 

ஒவ்பவமோண்ணமோ தமோமன பசமோல்லிட்டு 

வரமுடியும்? டிகிரி படிச்சிருக்கமோ. தங்கமமோன 

குணம். வீட்டில் வறுடம. அப்பமோ, அம்மமோ 

இல்டல. ஏறக்குடறய அனமோடத மமோதிரிதமோன. 

அண்ணனகமோரன இருக்கமோன. மமற்பகமோண்டு 

படிக்கணும்ங்கிறது லதிகமோமவமோடை ஆடச. 

தூத்துக்குடி டைவுனலமய டடைப்டரடிங் 

இனஸடிடியூட்ல மவடல பசய்யுது” 

“எங்க குடும்பத்டத பத்தின 

விவரத்டதபயல்லமோம் பசமோனனீரமோ?”

“ஓ” 

“எனடன பற்றயும் என நிடல பற்றயும்?” 



“ஓ எல்லமோம் பசமோல்லியமோச்சு” 

“அப்மபமோ அதுக்கு பரண்டைமோதமோரமமோய் வமோக்கப்படை

முழு சம்மதம்னமோ இங்மக அடழச்சு வமோங்க. நமோன 

பகமோஞ்சம் மபசணும்” 

“ஓ மபமோஷமோ அடழச்சு வமரமன” 

“வரும்மபமோது உம்ம ஓடவ விட்டுவிட்டு 

வமோரும்” 

தரகர ‘ஓ’ எனறு சிரித்துக் பகமோண்டு 

பவளிமயறனமோர. மறுநமோமள தரகர அவரகடள 

டைமோக்சியில் அடழத்துக் பகமோண்டு வந்தமோர. லதிகமோ 

எனற அந்தப் பபண் சமோம்பவி எதிரபமோத்தடத 

விடை சற்று அழகமோகமவ இருந்தமோள். சமோம்பவிடய 

விடை அவள் நிறமும் அதிகம். பருமனும் அதிகம். 

அவள் முடிடய அகலப்பினன கிளிப் மபமோட்டு பூ

டவத்திருந்தமோள். மணப்பபண் மமோதிரி 



பட்டுப்புடைடவயுடைன நமோணத்டதயும் 

சுற்றயிருந்தமோள். அவளுடைன அவளுடடைய 

அண்ணனும் அண்ணியும் வந்திருந்தமோரகள். 

அவரகடள பமோரத்தமோலும் நல்லவரகளமோத்தமோன 

பதரிந்தமோரகள். லதிகமோ, சமோம்பவியிடைம் வந்து 

நமஸகரித்துவிட்டு தடரயில் அமரந்து 

பகமோண்டைமோள். 

“எழுந்திரிம்மமோ. எழுந்து நமோற்கமோலியில உட்கமோர” 

“பரவமோயில்டலக்கமோ” 

‘அக்கமோ’ அந்த வமோரத்டதடய மகட்டைதுமம 

அவளுக்கு குளிரந்தது. அவளுடடைய பணிவும். 

அடைக்கமும் சமோம்பவிக்கு மகிழ்ச்சிடய தந்தது. 

இவள்-இவள்தமோன நமோம் மதடின பபண். 

இவள்தமோன நம் கணவருக்கு ஏற்றவள். 

அவளுக்கு சில பநமோடிகள் கண்கள் நிடறந்து 



மபமோயின. “எங்க குடும்பத்மதமோடை நிடலடம 

உங்களுக்கு பதரியும் தமோமன? கட்டின 

பபமோண்டைமோட்டிமய தன கணவனுக்கு மவறு 

பபண் பமோரப்பது உங்களுக்கு விசித்திரமமோ 

இருக்கலமோம். ஆனமோல் இதில் விகற்பமில்டல. 

வமோழ்க்டகல நமோம எனனனனமவமோ 

எதிரபமோரக்கிமறமோம். எனனனனமவமோ 

மனக்மகமோட்டடைகடள கட்டைமறமோம். 

எத்தடனமயமோ கனவுகள் கமோண்கிமறமோம். 

எல்லமோமம எல்லமோருக்கும் 

சமோத்தியமமோயிடைறதில்டல. என நிடலடமயும் கூடை

அப்படித்தமோன. நமோனும் அவரும் ஒருவடர 

ஒருவர மநசிச்மசமோம். உயிரமோ பழகிமனமோம். 

வீட்டுல ஒத்துக்கடல. தனயமோ வந்து எங்கடள 

யமோருமம பிரிக்க முடியமோதுனனு இறுமமோப்மபமோடை 

வமோழ்ந்துக்கிட்டிருக்கிறப்மபமோ மநமோய் 

நமோனருக்மகனனு வந்திருச்சு. எனக்கு எது 



வந்தமோலும் பரவமோயில்டல. அவர நல்லமோ 

இருக்கணும். வமோழ்க்டகல அவர பரமோம்பவும் 

அடிபட்டு வந்திருக்கமோர. முனமனறணுங்கிற 

உறுதியில படிப்டபபயல்லமோம் மூட்டடை கட்டி 

டவச்சுட்டு இளநீர விற்றவர. எந்த 

பதமோழிடலயும் மட்டைமமோ நிடனக்கமோம உடழச்சு 

உடழச்சு முனனுக்கு வந்திருக்கமோர. 

அவமரமோடை ஆரவத்துக்கும் கடும் முயற்சிக்கும் 

நமோன இத்தடன நமோள் எண்பணய் மபமோல இருந்து 

குடும்ப விளக்டக பிரகமோசமமோ எரிய 

வச்சிட்டிருந்மதன. துரதிரஷ்டைவசமமோ இப்மபமோ 

எண்பணய் வத்திப் மபமோச்சு. ஆனமோலும் இந்த 

விளக்கு மங்கிடைக் கூடைமோது, அடணஞ்சு 

குடும்பத்துல் இருள்சூழ்ந்திடைக் கூடைமோது. திரும்ப 

ஒளி ஏத்தறதுக்கு ஒரு பபண் மதடவ. எந்த 

விதத்திமலயும் எனனமோல அவர பமோதிக்கப்படைக் 

கூடைமோது. என கடத முடிஞ்சு மபமோன ஒண்ணு. 



ஆனமோ அவருக்கு இனனும் வயசு இருக்கு அவர 

எமபமோதும் சந்மதமோஷமமோ இருக்கணும். அடத 

பமோரத்துகிட்டு நமோன கண்கடள மூடைணும். 

அதுதமோன என ஆடச” 

அடத பசமோல்லி முடிப்பதற்குள் அவளுக்கு நமோக்கு

குழறயது. பதமோண்டடை கமனறது. அவள் விக்கி 

விக்கி அழ, அதன பமோதிப்பு வந்தவரகளுக்கும் 

கூடை பதமோற்றக் பகமோண்டைது. லதிகமோ எழுந்து 

சமோம்பவியின தடலடய வருடி விட்டு, 

“உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமம எல்லமோம் சரியமோப் 

மபமோகும்க்கமோ! எனறு ஆறுதலமோய் மபசினமோள். 

“இன சரியமோய் மபமோனமோல்தமோன எனன, மபமோகமோட்டி

தமோன எனன? அதமோன நீ வரப் மபமோகிறமோமய... 

உனடன பமோரத்ததும் என கவடலபயல்லமோம் 

தீரந்து மபமோச்சு, சமோர! நல்லமோ மயமோசிச்சுதமோமன உங்க

தங்டகடய தருவதற்கு சம்மதிச்சீங்க...?” 



“அம்மமோ! பரண்டைமோந்தமோரம்னனதும் நமோனகூடை 

மயமோசிச்மசன. இவதமோன பரவமோயில்டலனனு 

முனவந்தமோ. இப்மபமோ உங்கடள பமோரக்கும்மபமோது 

ஏன மயமோசிச்மசமோம்னு நமோமன பவக்கப்படைமறன.”

லதிகமோவின அண்ணன பசமோல்லி விட்டு உணரச்சி 

வசப்பட்டைமோன. “கவடலமய படைமோதீங்கம்மமோ. என 

தங்டக உங்கடள பபமோன மபமோல பமோரத்துக்குவமோ. 

ஆனமோ நமோங்க ஏடழபட்டைவங்க, எங்களமோல 

பபரிசமோ எதுவும் பசய்துடை முடியமோது!” 

“மவணமோம் சமோர. நமோங்க எதுவுமம எதிரபமோரக்கமல.

தரகமர, நீங்க பசமோல்லலியமோ இவங்ககிட்மடை?” 

“ஓ...நமோன பசமோனமனமன!” 

“அவர பசமோனனமோர...பசமோனனமோர. இருந்தமோலும் 

கூடை நமோங்க எங்க நிடலடமடய 

பவளிப்படுத்தணுமில்டலயமோ...?” 



சற்று மநர மவுனத்திற்கு பின சமோம்பவி, 

“லதிகமோமவமோடை நமோன பகமோஞ்சம் தனயமோ 

மபசணும். அதுக்கு அனுமதிப்பீங்களமோ...?” 

எனறதும் அவரகள் எழுந்து பவளிமய மபமோய் 

அமரந்து பகமோண்டைமோரகள். 

சமோம்பவி அவடள பரிவுடைன பமோரத்து, “இப்படி 

வந்து பக்கத்துல உட்கமோரும்மமோ” எனறு அடழத்து

அமரத்திக் பகமோண்டைமோள். அவடள பரிவுடைன 

பமோரத்து, “லதிகமோ! உனக்கு எங்க வீடு 

பிடிச்சிருக்கமோ...?

“ம்” எனறு அவள் பவட்கப்பட்டைமோள். 

“அவடர பமோரத்தமோயமோ...?” 

“இல்டல. அண்ணனும் அண்ணியும் பமோரத்துட்டு

வந்தமோங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு 

அதுமபமோதும்” 
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“மபமோதமோது நீயும் பமோரக்கணும். உனக்கும் அவடர 

பிடிக்கணும். கல்யமோணம்ங்கிறது பவறும் 

விடளயமோட்டில்டல. இங்மக அவர 

மட்டுமில்டல. தவழுகிற பருவத்தில் என 

குழந்டதயும், தவழ முடியமோமல் நமோனும் 

இருக்கிமறன. எங்களுடடைய மதடவகள் 

எல்லமோம் உன பபமோறுப்பு. உனனுடடைய சுடம. 

எல்லமோவற்டறயும் நீ சுமந்தமோக மவண்டும். அவர 

நல்லவர. தங்கமமோன குணம் படடைத்தவர. 

தகுதியும் திறடமயும் இருக்கு. ஆனமோல் இப்மபமோ 

உற்சமோகம் பகமோடுக்க ஆள் இல்டல. அதுக்குதமோன 

நீ! நமோன மனந்திறந்து மகட்கிமறன. நீயும் அமத 

வடகயில் பதில் பசமோல்ல மவண்டும். உனக்கு 

இந்த கல்யமோணத்தில் விருப்பம்தமோமன? பவறும் 



அனுதமோபத்தமோமலமோ இல்லது நிரபந்தத்தமோமலமோ 

இதற்கு சம்மதிக்கவில்டலமய...?” 

“இல்டலக்கமோ” 

“சரி, கல்யமோணத்திற்கு பிறகு உனக்கு 

மவடலக்குப் மபமோக விருப்பமமோ?” 

“அப்படிபயல்லமோம் இல்டல. வீட்டு கஷ்டைத்தமோல்

தமோன மவடல பமோரக்கிமறன.” 

“நல்லது இன விட்டிரு. இங்மக பணத்திற்கு 

கஷ்டைமில்டல. அவர நிடறய சம்பமோதிக்கிறமோர. 

குடும்ப பபமோறுப்டப ஏத்துக்கத்தமோன ஆள் 

மவணும். எனன பதரிஞ்சுதமோம்மமோ?...” 

“சரிக்கமோ.” 

சமோம்பவி ஆயமோடவ அடழத்து அவரகடள 

உபசரிக்கச் பசமோல்லிவிட்டு கணவனுக்கு 

பசமோல்லி அனுப்பினமோள். விஜயகுமமோர அடர 



மணி மநரத்தில் அங்கு வந்து மசரந்தமோன. 

விருந்துகடள பமோரத்ததும் பவட்கப்பட்டு, 

“எனன விஷயம் சமோம்பவி... சீக்கிரம் 

பசமோல்லிடவ. நமோன மபமோகணும்!” 

“எனன அவசரம்... உட்கமோருங்க. அது தமோன 

பபமோண்ணு. மபரு லதிகமோ” எனறு 

அறமுகப்படுத்தவும், விஜயகுமமோர ஒரு நிமிடைம் 

அவடள மநரிட்டு, சட்படைன தடலடய தமோழ்த்திக்

பகமோண்டைமோன.

“பிடிச்சிருக்கமோ...?” எனறு அவள் இருவடரயும் 

மமோற்ற மமோற்றப் பமோரத்தமோள். “உனடனயுந்தமோம்மமோ 

மகட்கிமறன. அய்! சிரிக்கிறமோயமோ இல்டல 

பவட்கப்படுகிறமோயமோ ஏங்க உங்களுக்கு...?” 

“நீ பமோரத்து ஓ.மக. பசமோனனமோ சரிதமோன. எனக்கு 

மவடலயிருக்கு. உடைமன மபமோகணும். அப்மபமோ 



நமோன வமரன சமோர! வமரம்மமோ!”

எல்மலமோருக்கும் கும்பிடு மபமோட்டு விட்டு 

விஜயகுமமோர ஓடிப் மபமோனமோன. லதிகமோவிற்கு 

அவடன பமோரத்ததிலிருந்து படைபடைப்பமோகமவ 

இருந்தது. 

அடுத்த மமோதத்திமலமய நல்ல நமோள் 

பமோரக்கப்பட்டு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டைது. 

திருமணத்டத விமரடசயுடைன நடைத்த மவண்டும் 

எனறு சமோம்பவி பிரியப்பட்டைமோள். 

“எதுக்கு சமோம்பி...? எதுக்கமோக 

விளம்பரப்படுத்தணும்? மபசமோம மகமோவில்ல 

வச்சு தமோலி கட்டி, மமோடல மமோத்திகிட்டைமோப் 

பத்தமோதமோ...”?

“பத்தமோது” 

“ஆனமோலும் உனக்கு பிடிவமோதம் ஜமோஸதி. 



திருமணத்துக்கு நமோன ஒத்துக்பகமோண்டிருக்கமவ 

கூடைமோது. இது பரண்டைமோம் கல்யமோணம்தமோமன? 

இதில் விமரடச எதற்கு?” 

“உங்களுக்கு மவண்டுமமோனமோல் அது பரண்டைமோங் 

கல்யமோணமமோய் இருக்கலமோம். ஆனமோல், 

அவளுக்கு...? அவளுடடைய நிடலயில் இருந்து 

மயமோசித்துப் பமோருங்கள். அவளும் பபண்தமோமன! 

கல்யமோணத்டத தடைபுடைலமோ நடைத்தணும், ஊரறய 

தமோலி கட்டிக் பகமோள்ளணும்னு அவளுக்கு 

மட்டும் ஆடசயிருக்கமோதமோ...?”

“ஆடசயிருக்குங்கிறதுக்கமோக எல்லமோத்டதயும் 

பசய்திடை முடியுடைமமோ... உனமனமோடை இந்த 

நிடலடமயில...” 

“எனமனமோடை நிடலடமடய அடிக்கடி 

ஞமோபகப்படுத்தமோதீங்க. மகட்டுமகட்டு சலிச்சுப் 

மபமோச்சு. எனன பசலவமோனமோலும் சரி. 



கல்யமோணத்டத சிறப்பமோகத்தமோன நடைத்தியமோக 

மவண்டும்.” 

“சமோம்பி... நமோன பசலவுக்கமோ பமோரக்கமறன? எனக்கு

குறு குறுப்பமோ இருக்கு. பவளிமய பசமோல்லிக்கமவ

கூச்சமமோயிருக்கு.” 

“நீங்க எதுக்கமோக கூச்சப்படைணும்...? எனன தப்பு 

பசஞ்சீங்கனனு குறுகுறுக்கணும்...?” 

“நீ மநமோடய அனுபவிக்கும்மபமோது கல்யமோணம் 

பண்ணிக்கிறது எனமனமோடை சுயநலம்தமோமன. 

இனபத்டத பரண்டு மபரும் பங்கு 

மபமோட்டுக்கிட்மடைமோம். துனபத்திலும் அந்த பங்கு 

மவண்டைமோமமோ?”

“உங்க புரமோணத்டத மறுபடியும் 

ஆரம்பிச்சுட்டீங்களமோ. மபமோங்க! மசமசனனு 

நிக்கமோம புது மமோப்பிள்டளயமோ லட்சணமமோ ஆக 



மவண்டியடத பமோருங்க. பத்திரிடக அடிக்கணும், 

பந்தல்கமோரன, மமளக்கமோரனனு எத்தடன 

மவடலயிருக்கு...? வீடிமயமோவுக்கும், 

மபமோட்மடைமோவுக்கும் பசமோல்லி டவயுங்க” 

விஜயகுமமோர-லதிகமோ திருமணம் சமோம்பவி 

விரும்பியபடி விமரடசயமோக நடைந்து முடிந்தது. 

தமோலி கட்டின டகமயமோடு விஜயகுமமோர, 

லதிகமோடவ சமோம்பவியிடைம் அடழத்து வந்து 

“ஆசீரவமோதம் வமோங்கிக்மகமோ. இவதமோன இந்த 

வீட்டுக்கு மூத்தவ மூத்தவ மட்டுமில்டல. 

எனமனமோடை எல்லமோமுமம இவதமோன!” எனறமோன. 

அடத மகட்டைதும் அவளுடடைய அண்ணனுக்கும் 

அண்ணிக்கும் எனனமவமோ மபமோலிருந்தது. 

அவரகளுடடைய முகம் வமோடிப் மபமோயிற்று. லதிகமோ

புனனடக மமோறமோமல் தடரயில் விழுந்து, 

“எனடன ஆசீரவதிங்கக்கமோ...!” எனறமோள். 



“சீ...சீ... எழுந்திரிம்மமோ அவர பசமோல்றமோரனனு 

நீயும் விழுகிறமோமய. நமோன அப்படி எனன 

தள்ளமோடமயமோகி கிடைக்மகன...?” எனறு மகட்டு 

கண் கலங்கினமோள். அவர 

பசமோனனமோரங்கிறதுக்கமோக நீ வருத்தப்படைமோமத 

நமோன மூத்தவளமோ இருந்தமோலும் இங்மக உனக்கு 

எல்லமோ உரிடமகளும் உண்டு. இன இந்த வீட்டு 

ரமோணி நீதமோன!”

அனறு ரமோத்திரி. 

அடறயில் பூக்கள் வமோசமடித்து கட்டில் 

அவங்கரிக்கப் பட்டிருக்க, லதிகமோ 

பவட்கத்துடைனும் பதட்டைத்துடைனும் 

அமரந்திருந்தமோள். பழங்களும், பட்சணங்களும் 

தமோம்பமோளத்தில் அழகு கமோட்டின.

விஜயகுமமோர ஹமோலில் சமோம்பவியிடைம் 

அமரந்திருந்தமோன. அவனுடடையமுகம் இறுகிப் 



மபமோயிருந்தது. உம்பமனறு அமரந்திருந்தமோன. 

மனத்திடரயில் அவடள சந்தித்தது, இளநீர 

பவட்டிக் பகமோடுத்தது, இண்டைரவியூ. ஊர ஊரமோய் 

சுற்றன பதல்லமோம் மினனலமோய் அடித்தன. 

பிசினஸ ஆரம்பித்தது. சமோம்பவி உதவினது, 

உற்சமோகம் தந்தது எல்லமோமம நிடனவிற்கு வந்து 

அவடன அடலக்கழித்தன. 

பதமோட்டிலில் குழந்டத தூங்கிக் பகமோண்டிருந்தது. 

அதனருகில் கயிறு கட்டி அடத தன டகயில் 

பிடித்தபடி ஆயமோ தூங்கிக் பகமோண்டிருந்தமோள். 

இல்டல அவள் தூங்கவில்டல. தூங்குவதமோக 

பமோவடன பண்ணிக் பகமோண்டிருந்தமோள். 

அவளுடடைய கமோதுகள் ஹமோலின மமல் 

கூரடமயமோய் கவனம் பசலுத்தின. 

“மமோப்பிள்டள சமோர! பகமோஞ்சம் சிரிக்கிறது. 



சிரித்தமோல் எனன குடறந்து மபமோவீரகளமோம்...?” 

சமோம்பவி மகட்டு விட்டு அவடன அரத்தத்துடைன 

பமோரத்தமோள். 

“லதிகமோடவ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கமோ...?” 

அவன பதில் பசமோல்லவில்டல. அவடள 

முடறத்துக் பகமோண்டு அமரந்திருந்தமோன. 

“அவ நல்லவங்க. குணம்னமோ அவ்மளமோ குணம்! 

எனனமவமோ கூடை பிறந்தவ மமோதிரி அக்கமோ 

அக்கமோனனு எம் மமல உயிடரமய விடைறமோ. சரி, 

சரி...இனனும் ஏன இங்மக... கிளம்புங்க 

மநரமமோச்சு”

“சமோம்பி... இபதல்லமோம் மதடவதமோனமோ...?” 

“நிச்சயமமோ.. கல்யமோணம்னு நடைக்கும்மபமோது 

முதலிரவும் மதடவ தமோமன. மபமோங்க, பமோவம் அவ

கமோத்துக்கிட்டிருப்பமோ!’ 



“சமோம்பி! எனடன ஏன இப்படி மபமோட்டு 

படுத்துகிறமோய்? எனக்கு அழுடகயமோய் வருகிறது. 

உனமமல் ஆத்திரமமோய் வருகிறது. எனடன 

உசத்தி விட்டை நீ ஜடைமமோட்டைம் 

படுத்திருக்கும்மபமோது நமோன மபமோய் இனபனமோரு 

பபண்டண அனுபவிக்கணும். இது எந்த 

விதத்தில் நியமோயம்?” 

“பமல்ல மபசுங்க. அவங்க அண்ணன 

அண்ணிபயல்லமோம் பக்கத்து ரூம்லதமோன 

படுத்திருக்கமோங்க. அவங்களுக்கு மகட்டைமோல் 

சங்கடைப்படுவமோங்க” 

“சங்கடைப்படைட்டும், எனக்பகனன? நமோனமோ 

இடதபயல்லமோம் மகட்மடைன? சும்மமோ 

இருந்தவடன பிடித்து...” 

“அச்மசமோ... ! மபமோதும், மபமோதும்! பமோக்கியிருந்தமோ 

கமோடலல மபசிக்கலமோம். முதல்ல எழுந்திருங்க 



பகட்அவுட், உங்கடள யமோரு ரூடம விட்டு 

பவளிமய வரச் பசமோனனது...? இப்மபமோ 

மபமோறீங்களமோ இல்டல ஆயமோடவ கூப்பிட்டு 

உள்மள தள்ளச் பசமோல்லட்டைமோ...?”

அவன பவறுப்புடைன அடறக்குள் மபமோக 

சமோம்பவி தன கண்கடள மூடிக்பகமோண்டு 

விம்மினமோள். அவனும் அவளும் ஒரு முடற 

குற்றமோலத்திற்கு மபமோனமபமோது நடைந்த சம்பவம் 

மனதில் மறுபடியும் வந்தது. 

குற்றமோலத்தில் விஜயகுமமோர எண்பணய் மதய்த்து 

குளித்து விட்டு வரும்மபமோது யமோமரமோ ஒருத்தி 

அவடனமய பமோரத்துக் பகமோண்டிருக்க, 

சமோம்பவிக்கு அவள் மமல் மகமோபம் மகமோபமமோய் 

வந்தது.

‘முழிடய பமோமரன முந்திரி பழமமோட்டைம்!’ எனறு 

கறுவினமோள். 



‘ஏன இப்படி திட்டுகிறமோய்... பமோரத்தமோல் பமோரத்து 

விட்டுப் மபமோகட்டும். விமடைன?”

“அபதப்படி விடை முடியும்? எம் புருஷடன 

பமோரக்கிறதுக்கு அவளுக்பகனன உரிடம...?” 

”பமோரக்கிறதுக்பகல்லமோமமோ உரிடம வமோங்க 

முடியும்? விடுங்கிமறனல்மல...?



9.

‘மரமோடில் மபமோகிற-வருகிறவபளல்லமோம் 

உங்கடள பமோரப்பமோள். நமோனும் விட்டுக் 

பகமோடுத்திடைணுமமோக்கும்...?’ 

‘விட்டுக் பகமோடுக்க மமோட்டியமோக்கும்! சண்டடைக்கு 

மபமோவியமோக்கும்!’

‘ஆமமோ சண்டடைக்குத்தமோன மபமோமவன. எம் 

புருஷடன நமோன எதுக்கு விட்டுக் பகமோடுக்கணும்.

என உயிர மபமோனமோலும் சரி, யமோருக்கும் விட்டுக் 

பகமோடுக்கமவ மமோட்மடைன!’ 

அனறு யமோமரமோ ஒருத்தி அவடன பமோரத்ததிற்மக 

மகமோபப்பட்டைதும், விட்டுக் பகமோடுக்க மமோட்மடைன 

எனறு சண்டடை பிடித்ததும் அவளுக்கு ஞமோபகம் 

வந்தது. அனறு உயிர மபமோனமோலும் சரி விட்டுக் 



பகமோடுக்க மமோட்மடைன எனமறமோம். 

ஆனமோல் இனறு...?

அவளுக்கு துக்கம் பதமோண்டடைடய அடடைத்தது. 

எனனதமோன அவளமோகமவ தீரமமோனத்து, 

ஆடசப்பட்டு, பபண் பமோரத்து முடித்து 

டவத்திருந்தமோலும் கூடை, யதமோரத்தமமோன பபண் 

மனம் அவடள வமோட்டைமவ பசய்தது. நமக்கு ஏன 

இப்படி ஒரு நிடலடம, நமோம் யமோருக்கு எனன 

பகடுதல் பசய்மதமோம்? எனறு அவளமோல் நிடனத்து

வருத்தப்படைமோமல் இருக்க முடியவில்டல. 

வருத்தத்டதபயல்லமோம் அடைக்கிக் பகமோண்டு 

இயல்பிற்கு வர முயனறமோள். லதிகமோ நல்லவள். 

நம் கணவடனயும், குழந்டதகடளயும் நனறமோக 

கவனத்துக் பகமோள்வமோள். நமக்கு அது மபமோதும். 

இப்படி ஒரு பபண் அவருக்கு நமோம் பகமோடுத்து 

டவக்க மவண்டும். அதற்கமோக பபருடமப்படு 



சந்மதமோஷப்படு. 

அடறக்குள். 

விஜயகுமமோர வந்ததுமம லதிகமோவிற்கு படைபடைப்பு 

அதிகமமோயிற்று. அவடன ஏபறடுத்து 

பமோரக்கமுடியமோமல் தடல குனந்து நினறருந்தமோள்.

ஊதுபத்தி புடகந்து வமோசத்டத பரப்பி விட்டு 

சமோம்பலமோகிக் பகமோண்டிருந்தது. அவன அருகில் 

வந்ததும் லதிகமோ அவனுடடைய கமோடல பதமோட்டு 

வணங்கினமோள். பிறகு பமோல் எடுத்து 

பவ்யத்துடைனும், மரியமோடதயுடைனும் அவனடைம் 

நீட்டினமோள். அந்த சமயத்தில் அவனுடடைய 

கண்கள் கலங்கியிருப்படத கண்டு 

பதறப்மபமோனமோள்.  

அவன பமோடல வமோங்கி ஸடூலில் டவத்து விட்டு 

அமரந்தமோன. அவடள பவறத்துப் 

பமோரக்க,லதிகமோவிற்கு சங்கடைமமோயிருந்தது.



“உங்க கண்கள் ஏங்க கலங்கியிருக்கு? 

அக்கமோவுக்கு இப்படி ஆயிமபமோச்மசனனமோ...?”

அவன எதுவும் மபசவில்டல. “மபசுங்க. 

எம்மமல ஏதமோச்சும் மகமோபமமோ... எனடன 

உங்களுக்கு பிடிக்கலியமோ...? நமோன ஏதமோச்சும் 

தப்பிதமமோ நடைந்துக்கிட்மடைனமோ...?” 

“இல்டல, இப்படி வந்து உட்கமோர. உங்கிட்டை 

நிடறய மபச மவண்டியிருக்கு” 

லதிகமோ கட்டிலின விளிம்பில் அமரந்து பகமோண்டு 

அவடனமய பமோரத்துக் பகமோண்டிருந்தமோள். 

“லதிகமோ! நமோன எந்த சூழ்நிடலயில் உனடன 

கட்டி கிட்டிருக்மகனகிறது உனக்கும் பதரியும். 

என நிடலடமயும் கூடை புரியும். புரியணும். 

புரிஞ்சுக்கணும். நீ படித்தவள். எல்லமோவற்டறயும்



புரிந்து பகமோண்டு அனுசரித்து மபமோவமோய் எனகிற 

நம்பிக்டக எனக்கிருக்கிறது.” 

“முகவரி மவண்டைமோம். மநரமோய் விஷயத்திற்கு 

வந்தமோல் நனறமோக இருக்கும்.” 

“வருகிமறன. எனக்கு நீ ஒரு உறுதிபமமோழி 

தருவமோயமோ...?” 

“எனன மவணும். மகளுங்க!” 

“சமோம்பவி எனக்கு மடனவி மட்டுமில்டல. 

பதய்வம் மமோதிரி, எனமனமோடை இந்த வளரச்சி 

அவளமோல்தமோன. 

அவதமோன எனமனமோடை மூலதனம். எனமனமோடை 

பசமோத்தும். எனடன பமோடுபட்டு தூக்கி நிறுத்திட்டு

அவ படுத்துகிட்டைமோ. எனனமோல இந்த 

பகமோடுடமடய தமோங்கிக் பகமோள்ள முடியவில்டல.

ஜீரணிக்கவும் முடியவில்டல. வமோஸதவத்தில் 



பசமோல்லப் மபமோனமோல் இனபனமோரு 

கல்யமோணத்துக்மக எனக்கு இஷ்டைமில்டல. 

அவள்தமோன வற்புறுத்தினமோ. 

நமோனும் ஆரம்பத்தில் எவ்வளமவமோ மறுத்துப் 

பமோரத்மதன. அப்புறம் மயமோசிச்சப்மபமோ, நம்மமோல 

குழந்டதடயயும் அவடளயும் பரமோமரிக்க 

முடியுமமோங்கிற சந்மதகம் வந்தது. எனன 

இருந்தமோலும் நமோன ஆண். பிசினடச பமோரக்க 

மபமோய் விட்மடைன எனறமோல் குழந்டதயின 

மதடவகடள யமோர கவனப்பது...? அம்மமோவும், 

அப்பமோவும் கண் முனனமலமய இருக்கும்மபமோது 

எதற்கமோக கமோப்பகத்தில் மபமோய்விடை மவண்டும் 

எனறு மதமோனறற்று. எனக்கு எனடனவிடை 

சமோம்பவி முக்கியம்.” 

“அவங்க என அக்கமோ மமோதிரிங்க.” 



“அமத அளவு குழந்டதயும் முக்கியம். அவளுக்கு

அம்மமோ பமோசத்தில் எந்த குடறயும் வரக் கூடைமோது!” 

“விஜ இன என குழந்டதங்க. அவளுக்கு 

எந்தவித குடறயுமில்லமோம பமோரத்துக்க 

மவண்டியது என பபமோறுப்பு.”

“சந்மதமோஷம் லதி! உனமனமோடை இந்த 

பபமோறுப்புணரச்சி எனடன பமய்சிலிரக்க 

டவக்குது. உனடன கட்டிக்கிட்டைதுக்கு நமோன 

பபருடமப்படைமறன. அப்புறம் விஜ மட்டும் 

நமக்கு மபமோதமோதமோ...?”

“எனன மகட்கறீங்கனனு எனக்கு புரியமல?”

“நமக்கு விஜ ஒரு குழந்டத. சமோம்பவி 

இனபனமோரு குழந்டத. அப்படி இருக்கும்மபமோது 

இனபனமோரு குழந்டத எதுக்கு...? 

மவண்டைமோமமனனு பசமோல்மறன.” 



லதிகமோ இதற்கு பதில் பசமோல்லவில்டல. 

மபசமோமல் அமரந்திருந்தமோள். “பமோல் ஆறமபமோகுது 

குடிங்க!” 

“முதலில் நமோன மகட்டைதுக்கு பதில் பசமோல்.” 

“எனன மகட்டீங்க...?” 

“குழந்டத மவணமோம்னு மகட்டைதுக்கு உன 

சம்மதத்டத இனனும் நீ பசமோல்லவில்டல.” 

“சம்மதம்னு பசமோல்லமோம பசமோல்லதமோன பமோடலக் 

பகமோடுத்மதன. பமோல் விடும் தூது!” எனறு அவள் 

சிரிக்க. “பரமோம்ப நனற லதிகமோ. என 

கவடலபயல்லமோம் தீரந்து மபமோச்சு. நமோன 

நிஜமமோலுமம உனடன அடடைய பமோக்கியம் 

பசஞ்சிருக்கணும்!” எனறு பநகிழ்ந்து மபமோனமோன.

லதிகமோவிற்கு இந்த வீடு பரமோம்பவும் 

பிடித்திருந்தது. வந்து இரண்டு நமோட்களிமலமய 



அவள் எல்மலமோருடைனும் அனமயமோனயமமோய் பழக

ஆரம்பித்திருந்தமோள். பம்பரமமோய் சுழனறு 

மவடலகடளபயல்லமோம் பசய்து வந்தமோள். 

அக்கமோ அக்கமோபவனறு வமோய்பகமோள்ளமோமல் 

சமோம்பவிடய சுற்றச் சுற்ற வந்தமோள். அவளுடடைய 

மதடவகடள கவனத்துக் பகமோண்டைமோள். மருந்து 

தடைவுவது, பயிற்சி பண்ணி விடுவது, 

குளிப்பமோட்டுவது, சமோப்பமோடு ஊட்டி விடுவது 

எல்லமோமம அவளது பபமோறுப்பு. 

அவற்டற பகமோஞ்சங்கூடை சலிப்பில்லமோமல் 

பசய்து வந்தமோள். சமோம்பவிற்கும் அவடள 

பரமோம்பவும் பிடித்துப் மபமோயிற்று. ஆனமோல் 

விஜயகுமமோரதமோன இயல்பமோய் இருக்கவில்டல, 

எடதமயமோ பறபகமோடுத்தது மபமோலிருந்தமோன. 

லதிகமோவுடைன சரியமோய் மபசுவதில்டல. 

“லதிகமோடவ உங்களுக்கு பிடிக்கடலயமோ?” 



சமோம்பவி அவனடைம் மகட்கவும் பசய்தமோள். 

அவன இல்டலபயன தடலயமோட்டை, “அப்புறம் 

அவளுடைன மபசி நமோன பமோரக்கமவயில்டலமய. 

உங்களுக்கு எனன பிரச்சிடன பசமோல்லுங்கள். 

அருடமயமோய் ஒரு பபமோண்டைமோட்டி 

வமோய்த்திருக்கிறமோள். அனுபவிப்படத விட்டு 

விட்டு வியமோபமோரத்தில் எதுவும் முடடையமோ?” 

“இல்டல” 

“அப்புறம் ஏன? இனனும் பழடசமய 

நிடனச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களமோ? இனமம 

மதியம் மஹமோட்டைல்ல சமோப்பிடை மவண்டைமோம். 

இங்மக வந்து சமோப்பிட்டுப் மபமோங்க” 

”அதற்பகல்லமோம் மநரமிருக்கமோது” 

“அப்மபமோ லதிகமோடவ பகமோண்டு வரச் 

பசமோல்கிமறன” 



“மவண்டைமோம் மவண்டைமோம். அவள் இங்மகமய 

இருக்கட்டும். நமோமன வர முயற்சிக்கிமறன” 

“அப்புறம் இனபனமோரு விஷயம் நீங்கள் 

எப்மபமோதும் என பக்கத்திமலமய உட்கமோரந்து 

மபசிக் பகமோண்டிருப்பது சரியில்டல. அவளுக்கு 

மனசு மநமோகும். கமோம்ப்பளக்ஸ வரும். எந்த 

விஷயமமோனமோலும் அவளுடைன பகிரந்து 

பகமோள்ளுங்கள்”

சமோம்பவியின அந்த வமோரத்டத மட்டும் 

அவனுடடைய கமோதில் ஏறவில்டல. வீட்டிற்கு 

வந்தமோன எனறமோல் அவளுடைன தமோனருப்பமோன. 

அவளுடைன நீண்டை மநரம் மபசிக் 

பகமோண்டிருப்பமோன. லதிகமோடவ ஒரு 

பபமோருட்டைமோகமவ மதிப்பதில்டல. ரமோத்திரி 

தூங்கப் மபமோகும் மபமோதுதமோன அவடளமய 

ஏறடுவமோன. அப்மபமோதும்கூடை சரியமோய் 



மபசுவதில்டல. அலுப்பமோய் இருக்கிறது எனறு 

தூங்கி விடுவமோன. 

அவன பகலில் மபசமோவிட்டைமோலும் 

ரமோத்திரியிலமோவது ஆடசயுடைன மபசுவமோன, 

பகமோஞ்சுவமோன எனறு எதிரபமோரப்மபமோடு 

அடறக்குள் வருபவளுக்கு ஏமமோற்றமமோயிருக்கும். 

ஆரம்பத்தில் சிலநமோட்கள் அடத பபரிதமோய் 

எடுத்துக் பகமோள்ளவில்டல. அவர பமோவம், 

அக்கமோவின மசமோகம் அவடர பமோதித்திருக்கிறது. 

அதிலிருந்து மீள முடியமோமல் தவிக்கிறமோர. 

எல்லமோம் மபமோகப் மபமோக சரியமோகிவிடும் எனறு 

நிடனத்தமோள். 

ஆனமோல் சரியமோகிற மமோதிரி பதரியவில்டல. 

அவனுடடைய நிடலயில் எந்தவித மமோற்றமும் 

பதரியமோமல் மபமோகமவ அவளுக்குள் ஒரு 

ஆதங்கம் முடளக்க ஆரம்பித்தது. அது 



வளரந்தது. துளிரத்து பகமோழுத்து. 

இவருக்கு நமோன எனன பகடுதல் பண்ணிமனன. 

எல்மலமோடரயும் அனுசரித்துதமோமன மபமோகிமறன. 

இருந்தும் எனடன ஏன இவர ஒதுக்குகிறமோர 

எனறு நிடனத்து வருந்த ஆரம்பித்தமோள், எனடன 

ஒதுக்குகிறமோரமோ இல்டல பவறுக்கிறமோரமோ? 



10.

கட்டின பபமோண்டைமோட்டியுடைன மபச 

முடியவில்டல. பகமோஞ்ச 

முடியவில்டலபயனறமோல் அப்புறம் எதற்கு 

கல்யமோணம்? இங்மக நமோன யமோர? வீட்டு 

மவடலகடள கவனத்துக் பகமோள்ளும் ஜந்துவமோ? 

அதற்கு பபமோண்டைமோட்டி எதற்கு. மவடலக்கமோரி 

மபமோதமோதமோ?

அவடளயுமறயமோமல் உள்ளுக்குள் புடகச்சல் 

கிளம்பியிருந்தது. கஷ்டைப்பட்டு அதுமமோதிரி வந்த

எண்ணங்கடள அடைக்கிக் பகமோண்டைமோள். 

சமோம்பவிடய பமோரக்கும்மபமோது அந்த மமோதிரி 

எண்ணங்கள் எல்லமோம் அடைங்கிப்மபமோகும். 

ஒரு சமயம் அவள், “அக்கமோ வீட்டு 



மவடலகடளத்தமோன நமோன கவனச்சுக்கிமறமன 

அப்புறம் ஆயமோ எதுக்கு நிறுத்தி விடைலமோமம” 

எனறமோள். 

அடத மகட்கவும் சமோம்பவிக்கு சந்மதமோஷமமோக 

இருந்தது. “உனக்கு மவணமோம்னு 

மதமோணுச்சுனனமோ நிறுத்திடும்மமோ” 

“அப்புறம் ஏங்க்கமோ, விஜடய இனனும் எதுக்கு

   கமோப்பகத்தில் பகமோண்டு மபமோய் விடைணும், நமோன 

பமோரத்துக்க மமோட்மடைனமோ?”

“எதுக்கும்மமோ உனக்கு சிரமம்?” 

“எனக்பகனன சிரமம். சடமயடல முடிச்சமோ 

அப்புறம் எனக்பகனன மவடல இங்மக” 

“அதுக்கமோக பசமோல்லடல லதி. இப்மபமோதமோன 

கல்யமோணம் ஆகி வந்திருக்மக. பகமோஞ்ச 

நமோடளக்கு ப்ரீயமோ இமரன. அவடரயும் 



அடழச்சிட்டு பவளிமய எங்மகயமோச்சும் 

மபமோய்வமோமயன” 

“அவருக்கு மநரம் கிடடைக்கணுமம” 

அவருக்கு மநரம் கிடடைக்கும்மபமோது 

மபமோகலமோம்னு இருந்தமோய் எனறமோல் கிழவியமோகி 

விடுவமோய். அப்புறம் குச்சி ஊனறக் 

பகமோண்டுதமோன மபமோக மவண்டி வரும். 

ஆம்படளங்க எதிலுமம அலட்சியமமோகத்தமோன 

இருப்பமோங்க நமோமதமோன ப்மரமோகிரமோம் பண்ணி 

நச்சரிக்கணும்” 

“எனக்கு பயமமோயிருக்குக்கமோ” 

“நமோனருக்கும்மபமோது உனக்மகன பயம். ஓண்ணு 

பசய்கிறமோயமோ, அவடரயும் அடழச்சுகிட்டு 

இனனக்கு படைத்துக்கு மபமோய் வமோமயன”

“எனன படைம், எந்த திமயட்டைரனு எனக்கு 



பதரியமோமதக்கமோ”

“அபதல்லமோம் அவருக்குத் பதரியும். 

மவடலக்கமோரடன அனுப்பி ரிசரவ் பண்ணிட்டு 

வரச்பசமோல்லு” 

“எந்த திமயட்டைருக்கு?” 

“பத்து பனபரண்டு திமயட்டைர இருக்கு. 

மவணும்னமோ பசட்டிக்குளத்துக்கு சக்ரவரத்திக்கு 

அனுப்மபன” எனறவள் மவடலக்கமோரடன 

அடழத்து, எந்த படைம்ப்பமோ நல்லமோ இருக்கு?”

அவன, “யுவரமோஜவுல நல்ல படைமமோம்” எனறமோன. 

“சரி அதுலமய ரிசரவ் பண்ணிமறன” 

“அவர வருவமோரமோக்கமோ” 

“அதமோன ரிசரவ் பண்ணிடை பசமோனமனமன” 

லதிகமோ சடமயல் மவடலகடள சீக்கிரம் 



முடித்துவிட்டு மவடலக்கமோரடன அனுப்பி 

மகமோவில் திடைலுக்கு மபமோய் யுவரமோஜமோவில் 

மமோடலகமோட்சிக்கு இரண்டு டிக்பகட்டுகடள புக் 

பண்ணிவிட்டு வரச் பசய்தமோள். 

கணவனுடைன முதன முதலில் பவளிமய 

கிளம்புகிமறமோம், சினமமோ பமோரக்கப் மபமோகிமறமோம் 

எனறு நிடனத்த மபமோது அவளுக்கு மனம் 

குளிரந்தது. உல்லமோசம் பமோடியது. நமோனகு 

மணியிலிருந்து அவனுக்கமோக கமோத்திருந்தமோள். 

சமோம்பவி தனனுடடைய பட்டுப் புடைடவகடளயும் 

நடககடளயும் அவடள எடுத்துக் பகமோள்ளும்படி

பசமோல்லியிருந்தமோள். லதிகமோ மறுத்துங்கூடை அவள் 

விடைவில்டல. 

“இன எனக்குனனு இந்த வீட்டுல எதுவுமம 

இல்டல. எல்லமோமம உனமனமோடைதுதமோன. 

உனக்குத்தமோன” 



அவளமோல் மறுக்க முடியவில்டல. அக்கமோவின 

புடைடவயில் நம்டம பமோரத்தமோல் அவர, 

அக்கமோடவ பமோரப்பது மபமோலமவ உணருவமோர. 

சந்மதமோஷப்படுவமோர. அவருக்கு சந்மதமோஷம் 

கிடடைக்கும் எனறமோல் ஏன நமோம் உடுத்திக் 

பகமோள்ளக் கூடைமோது?

லதிகமோ சமோம்பவியின புடைடவடயயும் 

நடககடளயும் மபமோட்டுக் பகமோண்டைமோள். 

கண்ணமோடியில் அழகு பமோரத்துக் பகமோண்டைமோள். 

அவளுக்கு பபமோருமிதமமோகவும், பூரிப்பமோகவும் 

இருந்தது. இத்தடன நடககடள அவள் 

இதுவடர மபமோட்டுக் பகமோண்டைமத இல்டல. 

அதற்கமோன வசதியும் இல்டல. வமோய்ப்பும் 

கிடடைக்கவில்டல.

இப்மபமோது முதனமுடறயமோக மபமோட்டுக் பகமோண்டை

மபமோது உடைல் புல்லரித்தது. சமோம்பவிக்கு மனம் 



நனற பசமோனனது. அலங்கமோரத்துடைன அவளிடைம் 

மபமோய், 

“நல்லமோருக்கமோக்கமோ” 

சமோம்பவி அவடளப் பமோரத்து பிரமித்துப் 

மபமோனமோள். “லதி, உன பபயர லதி இல்டல. ரதி 

மதவடத மமோதிரி இருக்கிறமோய். உனடன 

பமோரத்தமோல் அவர அசந்து மபமோகப் மபமோகிறமோர பமோர”

“அவருக்கு எனன மஹரஸடடைல் பிடிக்கும்?” 

“அப்படி பிரத்மயகமமோய் எதுவுமில்டல. 

தடலநிடறய மல்லிடக பூ வச்சுகிட்டைமோ ரசிப்பமோர.

மபமோய் வமோங்கி வந்து வச்சுக்மகமோ...” 

“இமத...” எனறு லதி பணம் எடுத்துக் பகமோண்டு 

பவளிமய ஓடினமோள். பதருமுடனயில் பூ வமோங்கிக்

பகமோண்டு வரும்மபமோது விஜயகுமமோர 

ஆபீசிலிருந்து திரும்பிக் பகமோண்டிருந்தமோன.



ஸகூட்டைடர நிறுத்தும்மபமோது அவளது 

அலங்கமோரத்டதயும், சமோம்பவியின புடைடவ, 

நடககடளயும் கண்டைதும் அவனுக்கு சட்படைனறு

மகமோபம் வந்தது. 

“எனன இபதல்லமோம்...?” 

“அக்கமோ பகமோடுத்தமோங்க. இந்த புடைடவ எனக்கு 

நல்லமோருக்கமோங்க...?” மகட்டு விட்டு அவள் 

வமோசலில் நிற்க. அவன பதில் பசமோல்லவில்டல. 

முடறத்தமோன. 

“நமோம சினமமோவுக்கு மபமோகலமோமமோங்க, 

குழந்டதடயயும் தூக்கிட்டுதமோன.” 

“குழந்டத அழுவமோ.” 

“நமோன பமோரத்துக்கிமறன.” 

“சமோம்பவிடய விட்டுட்டைமோ...?” 



“அக்கமோ தமோன மபமோய் வரச் பசமோனனமோங்க. 

டிக்கட்கூடை ரிசரவ் பண்ணியமோச்சுங்க. இமத...” 

எனறு அவள் நீட்டை, அடத பிடுங்கி சரக்பகன 

கிழித்து அவளது முகத்தில் எறந்தமோன, 

ஆடசயுடைனும், ஆரவத்துடைனும் 

நினறருந்தவளுக்கு அது மபரிடியமோய் விழுந்தது. 

அவன அப்படி நடைந்து பகமோள்வமோன எனறு அவள்

சற்றும் எதிரபமோரகக வில்டல. அவளுடடைய 

முகம் வமோடிப்மபமோயிற்று. கனனம் கசங்கிப் 

மபமோனது. கண்கள் நடனந்தன. 

“அக்கமோ தமோங்க ரிசரவ் பண்ணிட்டு வரச் 

பசமோனனமோங்க.” 

“அவ பசமோனனமோ உடைமன பசய்துரணுமமோ? உனக்கு

அறவு எங்மக மபமோச்சு...? அவ படுக்டகயில் 

கிடைக்கும்மபமோது நமோம சினமமோவுக்கு மபமோய் 



மகிழணுமமோ? ஒண்ணு மட்டும் பதரிஞ்சுக்மகமோ. 

இங்மக அவள்தமோன முக்கியம். அவள்தமோன 

எனக்கு முதல்ல. அதற்கு பிறகுதமோன நீ! 

அவளுக்கு அனுபவிக்க முடியமோத எந்த 

விஷயமும் நமக்கு மவண்டைமோம். உனக்கும் 

மவண்டைமோம். இனடனக்கு பசமோல்றதுதமோன. 

மனசுல நல்லமோ வமோங்கிக்மகமோ. சும்மமோ சும்மமோ 

பசமோல்லிகிட்மடையிருக்க முடியமோது ஆமமோம்!” 

அவன விருட்படைன உள்மள மபமோனமோன. 

அவளுக்கு மனது வலித்தது. அந்த வமோரத்டதகள் 

மவதடன தந்தன. நமோன அப்படி எனன தவறு 

பசய்து விட்மடைன. ஆடசபடைக் கூடைமோதமோ எதற்கு 

ஆடசப்பட்டு விட்மடைன? இத்தடன 

மகமோபப்படுகிற அளவிற்கு நமோன எனன குற்றம் 

பசய்மதன? 

விஜயகுமமோர பசருப்புக்கடள உதறவிட்டு 



மநரமோய் சமோம்பவியிடைம் மபமோனமோன. கட்டிலில் 

அவளுக்கருகில் அமரந்து பகமோண்டு, “மமோத்திடர 

சமோப்பிட்டைமோயமோ சமோம்பி...?” 

“சமோப்பிட்மடைங்க. விஜடய அடழச்சு வரமல...?” 

“இனனும் மநரமிருக்கு.” 

“லதியும், நீங்களும் பவளிமய மபமோயிட்டு 

சினமமோ பமோரத்துட்டு வமோங்க. வீட்டுக்குள்மளமய 

அவளுக்கு மபமோரடிக்கும்ல்மல...?”

“எனக்கு தடலவலிக்கிறது சமோம்பி” 

“பவளிமய கமோத்மதமோட்டைமமோய் மபமோய் வந்தமோல் 

எல்லமோம் சரியமோகி விடும்” 

“இனறு மவண்டைமோம். அலுப்பமோய் இருக்கிறது.”

“அப்மபமோ அந்த டிக்கட்டுகள்...?” 

“குழந்டதடய அடழக்கப் மபமோகும்மபமோது 



யமோருக்கமோவது பகமோடுத்தமோப்மபமோச்சு!” எனறு 

பபமோய் பசமோனனமோன. 

“பமோவம்ங்க அந்த பபமோண்ணு. சினமமோவுக்கு 

மபமோகலமோம்னு எத்தடன ஆடசகமளமோடும், 

கனவுகமளமோடும் இருக்கு பதரியுமமோ...?”

“சினமமோ மவணும் எனறமோல் டி.வி.யில் 

பமோருங்கள். படைக் வமோங்கி தருகிமறன. மகசட் 

எடுத்து பரண்டு மபரும் பமோருங்கள்!” 

“எனக்கு தமோன தடலவிதி. வீட்டிமலமய 

முடைங்கிக் கிடைக்கணும்னு. அவ எனன பமோவம் 

பண்ணினமோ...? திமயட்டைரல அடழச்சு மபமோய் 

கமோண்பியுங்கமளன” 



11.

“அதமோன பசமோனமனமன...இனடனக்கு எனக்கு 

மூட் இல்டல!”

விஜயகுமமோர பசமோல்லிவிட்டு முகம் கழுவிக் 

பகமோண்டு தன அடறக்கு மபமோனமோன. 

அவன அப்மபமோது எனறல்டல. எப்மபமோதுமம 

அப்படித்தமோன நடைந்து பகமோண்டைமோன. லதிகமோடவ 

பவளிமய அடழத்துப் மபமோவடத எந்த 

விதத்திலமோவது தகரத்துக் பகமோண்மடை வந்தமோன. 

அது அவளுக்குள் ரணத்டத ஏற்படுத்திற்று. 

ஆனமோலும் கூடை பபமோறுத்துக் பகமோண்டைமோள். 

நமோட்கள் ஓடின. மமோதங்களமோய் நகரந்தன. 



லதிகமோவிற்கு சமோம்பவிடய பரமோம்பவும் 

பிடித்திருந்தது. அவளடடைய குணம் அவடள 

சமோந்தப்படுத்தி கட்டிப் மபமோட்டிருந்தது. மமோடல 

மவடளகளில் அவள் சமோம்பவிடய வீல்மசரில் 

அமரத்தி, மடியில் குழந்டதடய அமர டவத்து 

மதமோட்டைத்தில் சுற்ற வருவமோள். குந்டதயுடைன 

பந்து விடளயமோடுவமோள். அவளுக்கமோக மபப்பரும்,

வமோர இதழ்களும் படித்து கமோட்டுவமோள். 

அலுவலகத்திற்கு மபமோன பண்ணி, சமோம்பவிடய 

கணவனுடைன மபசச் பசமோல்லி ரசிப்பமோள். 

பமமோத்தத்தில் லதிகமோ தனனமோல் அந்த வீட்டில் 

எந்த பிரசிடனயும் வந்து விடைக்கூடைமோது எனறு 

பபமோறுடமயமோய் இருந்தமோள். அங்கு 

அவளுக்பகனறு எதுவுமம பசய்வதில்டல. 

சடமயலிலிருந்து கமோய்கறகள் வடர எல்லமோமம 

சமோம்பவியின முடிவுதமோன. 



சமோம்பவிகூடை சமயத்தில், “எனடனமய எதற்கு 

மகட்கிறமோய். உனவிருப்பப்படி பசய்மயன!” 

எனபமோள். 

“இங்மக என விருப்பம்னு எதுவுமம 

இல்டலக்கமோ. உங்க விருப்பம்தமோன எங்கள் 

விருப்பம்!” எனறு பசமோல்லி சிரிப்பமோள்.

அவள் அனுசரித்துப் மபமோக, மபமோக விஜயகுமமோர 

அவடள பரமோம்பமவ மநமோகடித்துக் 

பகமோண்டிருந்தமோன. லதிகமோவின அண்ணனும், 

அண்ணியும் அவடள தீபமோவளிக்கு ஊருக்கு 

அடழக்க மவண்டி வந்திருந்தனர. 

அனமோல் அவமனமோ, “எனக்கு இந்த தீபமோவளி, 

பபமோங்கல் எல்லமோம் பபரிசில்டல. சமோம்பவி 

இப்படி ஆன பினபு நமோன பண்டிடகமய 

பகமோண்டைமோடுவதில்டல” எனறு முகத்திலடித்த 

மமோதிரி பசமோல்லி விட்டைமோன. 



“ஆனமோலும் இது தடல தீபமோவளியமோயிற்மற. 

நீங்கள் அவசியம் வர மவண்டும். அதுதமோமன 

முடற...?” 

“முடறடய பமோரத்தமோல் முடியுமமோ. நமோன அங்மக 

வந்து விட்டைமோல் சமோம்பிடய யமோர பமோரத்துக் 

பகமோள்வமோரகள்...? நமோங்கள் வந்து அங்மக 

அனுபவிக்க மவண்டும். பட்டைமோசு விடை 

மவண்டும். சமோம்பி இங்மக அனமோடதயமோய் கிடைக்க 

மவண்டுமமோ? ஸேமோரி, நமோங்கள் வருவதமோயில்டல” 

எனறு அவரகடள அனுப்பி விட்டைமோன

“அக்கமோடவ விட்டுட்டு நமோம ஊருக்கு மபமோறது 

சரியில்டலதமோங்க. ஆனமோ இங்மகமய தீபமோவளி 

பகமோண்டைமோடைலமோமில்மல...! இங்மகமய பட்டைமோசு 

பகமோளுத்துமவமோம்!” 

“லதிகமோ!” எனறு அவன கத்தினமோன. “உனக்கு 

ஏற்கனமவ பசமோல்லி இருக்கிமறன. இந்த வீட்டில்



ஒரு விமசஷம் எனறமோல் அது சமோம்பவியும் பங்கு 

பகமோள்கிற மமோதிரி தமோன இருக்க மவண்டும். 

அவள் பங்கு பபறமோத எந்த பண்டிடகயுமம 

மவண்டைமோம். இது பற்ற அவளிடைம் மூச்சு 

விட்டைமோய் எனறமோல் பதரியும் மசதி” எனறு 

அவடள மிரட்டி டவத்தமோன. 

சமோம்பவி பட்டைமோசு வமோங்கி வரச் பசமோனனமபமோது 

“தீபமோவளி பகமோண்டைமோடைமலனனமோ எனன 

சமோம்பி...?” எனறமோன. 

“ஊரல்லமோம் பகமோண்டைமோடும்மபமோது நமோம் சும்மமோ 

இருக்க மவண்டுமமோ? மபமோங்கள், மபமோய் வமோங்கி 

வமோருங்கள்!” எனறு அவள் விரட்டை, அவன 

அப்படிமய பிமளட்டடை மமோற்ற, “மவண்டைமோம் 

சமோம்பி! லதிகமோவிற்கு பட்டைமோசு எனறமோல் 

அலரஜயமோம். பயப்படுவமோளமோம். அதனமோல்தமோன 

பசமோல்கிமறன!” எனறு சமமோளித்தமோன. 



“லதி! அப்படியமோ... உனக்கு பட்டைமோசு எனறமோல் 

பயமமோ...?”

“ஆமமோங்க்கமோ!” எனறு அவளும் பபமோய்யமோய் 

தடலயமோட்டி விட்டு படுக்டகயில் மபமோய் 

விழுந்து விம்ம ஆரம்பித்தமோள். 

மமோதங்கள் மவகமமோய் நகரந்தன. 

அவரகளுடடைய திருமணநமோள் வந்தது. லதிகமோ 

திருமண நமோள் எனறு பபரிதமோய் எதுவும் கனவு 

கமோணவில்டல. நமோம் பமோட்டிற்கு கனவு கண்டு. 

எதிரபமோரமபமோடு எல்லமோ ஏற்பமோடுகளும் பசய்து, 

கடடைசியில் அவர கடலத்து விட்டைமோர எனறமோல் 

அடத தமோங்கிக் பகமோள்ள முடியமோது எனறு அவள் 

மபசமோமலிருந்தமோள். 

ஆனமோல் சமோம்பவி விடைவில்டல. 



“லதிகமோ உன பவட்டிங்மடைக்கு எனன 

பிரசண்மடைஷன மவணும் பசமோல்லு?” 

“பிரசண்மடைசனமோ, பவட்டிங்மடைமய 

பகமோண்டைமோடுவதமோ இல்டல” 

“ஏன ஏன அப்படிச் பசமோல்கிறமோய்? ஒரு 

பபண்ணுக்கு கல்யமோண நமோள் தமோன வமோழ்க்டகல 

திருப்பம் தருது. அடத எளிதமோய் மறந்திர 

முடியுமமோ? கமோலம் பூரமோ நிடனச்சு நிடனச்சு 

சந்மதமோஷப்படைற நமோளமோச்மச அது. உனக்கு எனன 

மவணுமமோனமோலும் பசமோல்லு. வமோங்கித் தமோமரன” 

லதிகமோ எதுவும் பசமோல்லவில்டல. “எனக்கு 

எதுவும் மவண்டைமோம்க்கமோ அவடர சந்மதமோஷமமோ 

மபசச் பசமோல்லுங்க. அதுமவ மபமோதும்” எனறு 

பசமோல்ல நிடனத்தமோள். 



“எனனம்மமோ பதிமலமய கமோமணமோம்? அவர 

உங்கிட்டை பிசினஸ பத்தி மபசுகிறமோரமோ? கணக்கு 

வழக்கு பத்திபயல்லமோம் மபசுவமோரமோ?”

“இல்டல” 

“ஏன? எங்கிட்டை வந்து எல்லமோம் ஒப்பிப்பமோமர. 

இப்மபமோதும் ஒப்பிக்கிறமோமர!” 

சமோம்பவி பசமோனனதும் லதிகமோவின முகம் 

மசமோம்பிப் மபமோயிற்று. “நீங்கள் அவருக்கு 

மவண்டும். நீங்கள்தமோன அவருக்கு முக்கியம். 

நமோனதமோன மவண்டைமோதவளமோயிற்மற. இந்த 

வீட்டில் எனக்பகனன அந்தஸது? நமோன 

மவடலக்கமோரிதமோமன?” 

“லதி! நீ வீட்டு பபமோறுப்புகடள மடைடும் 

கவனச்சமோப் மபமோதமோது. அவமரமோடை பிசினஸ 

பத்தியும் பதரிஞ்சுக்க ஆரவம் கமோட்டைணும். 



சமயத்துல அவர பவளியூர மபமோக 

மவண்டியிருக்கும். அந்த மநரத்துல நீதமோன மபமோய்

பமோரத்துக்க மவண்டியிருக்கும் எனன?”

“சரிக்கமோ” எனறு நழுவினமோள். பிசினஸ பற்ற 

பதரிஞ்சுக்க நமோனமோ ஆரவமில்லமோமலிருக்கிமறன. 

அவர வமோடயத் திறந்தமோல்தமோமன!

விஜயகுமமோர வந்ததும் சமோம்பவி, “நமோடளக்கு 

உங்கமளமோடை பவட்டிங்மடை! ஞமோபகமிருக்கில்மல”

எனறமோள். 

“அதற்பகனன இப்மபமோ” எனறமோன 

அலட்சியமமோய்.

“அதற்பகனனவமோ? அடத சிறப்பமோ பகமோண்டைமோடை 

மவணமோமமோ?”

“எதுக்கு? நம்மமமோடை பவட்டிங்மடையும்தமோன 



மபமோன மமோதம் வந்தது. அடத யமோரும் இங்மக 

பகமோண்டைமோடை வில்டலமய. பகமோண்டைமோடை 

மதமோனறவில்டலமய?” 

“அது வந்து... நம்மமமோடை பவட்டிங்மடை இன 

எதற்கு. லதிகமோ வந்த பினனமோல் அது 

மதடவயில்லமோத ஒண்ணு இனமம இடதத்தமோன 

பகமோண்டைமோடைணும்.” 

“மநமோ. யமோர வந்தும் யமோரும் அடிபட்டுப் 

மபமோகக்கூடைமோது. நீ எனடறக்கும் நீதமோன. எனக்கு 

எனறுமம நீதமோன.” 

“ஏன இப்படிபயல்லமோம் மபசறீங்க. அவ கமோதுல 

விழுந்தமோ எத்தடன வருத்தப்படுவமோ.”

“வருத்தப்பட்டைமோ படைட்டும். அதுக்கு நமோன எனன 

பண்ண முடியும்? என மனடச மமோத்திக்க 

முடியடல. எனனமோல இயல்பமோ இருக்க 



முடியடல. மனசுல உனடன வச்சுக்கிட்டு 

பவளிமய மவஷம் மபமோடுவது எனனமோல 

முடியமோத கமோரியம்” 

அவரகள் மபசிக் பகமோண்டிருந்தது லதிகமோவின 

கமோதிலும் விழமவ பசய்தது. இங்மக நமோன 

மவண்டைமோம் எனறமோல் எதற்கமோக எனடன கட்டிக் 

பகமோள்ள மவண்டும்? கட்டிக் பகமோண்டு விமரமோதி 

மபமோல நடைத்த மவண்டும்.  எனனடைம் எனன 

குடற? ஏடழ எனபது ஒரு பலவீனம். பணம் 

இல்டல டைவுரி பகமோண்டு வரவில்டல எனபடத 

டவத்துக் பகமோண்டு எனன மவண்டுமமோனமோலும் 

மபசலமோம். எப்படி மவண்டுமமோனமோலும் ஆட்டிப் 

படடைக்கலமோம் எனபது எந்த விதத்தில் நியமோயம்? 

அவள் உடடைந்து மபமோனமோள். நமோனும் 

பபண்தமோமன எனக்கு மட்டும் ஆசமோபமோசங்கள் 

இல்டலயமோ இருக்கக் கூடைமோதமோ? அக்கமோவுடைன 



அவர மபசக் கூடைமோது எனறமோ பசமோல்கிமறன. 

எனக்கும் பகமோஞ்சமநரம் ஒதுக்குங்கள் எனறு 

தமோமன மகட்கிமறன. இது தவறமோ? எனறு ஒரு 

பக்கம் அவள் நிடனத்து வருந்தினமோலும் 

இனபனமோரு பக்கம் அவன சமோம்பவியின மமல் 

டவத்திருக்கிற பமோசத்டத நிடனத்து மனம் 

பிரமித்து வியந்தது. 

எத்தடனமயமோ மபர பபண்டைமோட்டி நல்ல 

நிடலயிமல இருக்கும்மபமோமத அடுத்த 

பபண்களுடைன பதமோடைரபு டவத்து 

பகமோண்டிருக்கிறமோரகள். பபண்டைமோட்டி தளரந்த 

மபமோதும் கூடை அவடளமய நிடனத்து 

அவளுக்கமோகமவ உருகுகிறமோபரனறமோல் இவர 

நிச்சயம் சமோதமோரண மனதர இல்டல. மகமோவிலில் 

டவத்து பூஜக்க மவண்டியவர. 

அப்படிப்பட்டைவர நம்டமயும் நிச்சயம் டகவிடை 

மமோட்டைமோர. நமக்கும் ஒரு கமோலம் வரும். நம் மீதும் 



அனபு பசலுத்துவமோர. அதுவடர பபமோறுடமயமோக 

இருப்மபமோம் எனறு லதிகமோ தன மனடத மதற்றக் 

பகமோண்டைமோள். 

மறுநமோள் சமோம்பவி, விஜயகுமமோடர 

கட்டைமோயப்படுத்தி லதிகமோடவயும் 

அடழத்துக்பகமோண்டு மகமோவிலுக்கு மபமோய் 

வரும்படி அனுப்பினமோள். வழியில் எக்ஸிபிஷன 

ஒனறு நடைக்க, அதற்கும் மபமோய் வமோருங்கள் 

எனறருந்தமோள். 

அவன மகமோவிலுக்மக மவண்டைமோ 

பவறுப்பமோகத்தமோன மபமோனமோன. எக்ஸிபிஷன 

மபமோகும் வழியிபலல்லமோம் அவடள 

கடுப்படித்தமோன.



12.

மனுஷனுக்கு நிற்க மநரமில்லமோமல் 

அடலயறமோனமோம். இதில் எக்ஸிபிஷன 

பமோரக்கமோததுதமோன குடற. எல்லமோம் என 

தடலபயழுத்து” எனறு திட்டை, அதுவடர 

அவடன எதிரத்து மபசமோத லதிகமோ 

பவடிக்கலமோனமோள். 

“நமோனமோ உங்கடள எக்ஸிபிஷன அடழச்சு வரச் 

பசமோனமனன? விருப்பமிருந்தமோ வமோங்க, 

இல்லமோட்டி மபமோங்கமளன” 

“ஏய், உனக்கு அவ்மளமோ திமிரமோ மபமோச்சமோ? 

இத்தடன வருடை பழக்கத்தில் சமோம்பவி எனடன 

ஒரு வமோரத்டத எதிரத்து மபசியிருப்பமோளமோ? 

மநற்று வந்த உனக்கு இத்தடன வமோய் பகமோழுப்பு”



“இமதமோ பமோருங்கள் வமோய்பகமோழுப்பு, 

அதுஇதுனனு மபசினமோ எனக்கு பகட்டை மகமோபம் 

வரும்.” அங்மக விவமோதம் வளரந்தது. சூடு 

பிடித்தது. மவண்டைமோத விதத்தில் திரும்பியது, 

“நமோன அப்படித்தமோன மபசுமவன. எனனடி 

பண்ணுமவ நீ?” 

“எனன பண்ணி விடுமவன எனகிற 

மதரப்பில்தமோமன இத்தடன 

அலட்சியப்படுத்துகிறீரகள். உங்களுக்கு 

அவங்கதமோன மவணும். அவங்கதமோன 

முக்கியம்னமோ எதுக்கமோக எனடன கட்டிக்பகமோள்ள 

மவண்டும்? என வமோழ்க்டகடய சீரழிக்க 

மவண்டும்?” 

“ஆமமோம், நமோன உன வமோழ்க்டகடய சீரழிக்க 

மவண்டிதமோன கட்டிக் பகமோண்மடைன. உன மீது 

எனக்கு பஜனம படக இருந்தது. அதனமோல் தமோன 



கட்டிக் பகமோண்மடைன. மபமோதுமமோ? 

இனபனமோண்ணும் பசமோல்கிமறன மகட்டுக் 

பகமோள். சமோம்பவியிடைம் மகமோள் பசமோல்லி அது 

மவண்டும், இது மவண்டும் எனறு எடதயும் 

சமோதித்துக் பகமோள்ளலமோம் எனறு மட்டும் 

நிடனக்கமோமத. உன விஷயத்தில் எனனமோல் 

இவ்வளவு தமோன முடியும். எனக்கு சமோம்பவிதமோன 

முக்கியம். அவளுக்கு பிறகு தமோன நீ. 

எல்லமோவற்டறயும் அனுசரித்து கமோலந்தள்ள 

முடியும் எனறமோல் நீ இங்மக இரு. இல்லமோ 

விட்டைமோல் ஓடிப்மபமோ!” 

விஜயகுமமோர கிறுக்கு பிடித்த மமோதிரி மபமோசினமோன. 

அவள் எனன தப்பு பசய்து விட்டைமோள். எதற்கமோக 

இப்படி எல்லமோம் மபசுகிமறமோம் எனறு அவன 

மயமோசிக்கமவ இல்டல. சமோம்பவியின மமல் 

அவனுக்கிருந்த அனபும் ஆதங்கமும் 

அவனுடடைய கண்கடள மடறத்தன. எத்தடன 



முயனறும் கூடை அவனமோல் அவடள மறக்க 

முடியவில்டல. லதிகமோ வந்து தங்களிடடைமய 

நிற்கிறமோள். தங்கடள பிரிக்கப் பமோரக்கிறமோள் 

எனமற நிடனத்தமோன. அதனமோல் அவடன 

பபமோருத்தவடர அவள் எதிரியமோகமவ பட்டைமோள். 

“இமதமோ பமோருங்க, உங்களுக்கு எனடன 

பிடிக்கமலனனமோ மநரிடடையமோ பசமோல்லிடுங்க. 

அதுக்கமோக உங்க மபச்டச பயல்லமோம் 

மகட்டுக்கிட்டிருக்கணும்னு எனக்பகமோண்ணும் 

தடலபயழுத்தில்டல. நமோன எங்கண்ணன 

வீட்டுக்குப் மபமோமறன”

“மபமோறதுண்ணமோ மபமோமயன. நீஇல்லமோட்டி 

இங்மக ஒண்ணும் நடைக்கமோதமோ?” அனறு ரமோத்திரி 

லதிகமோ தூங்கமவயில்டல. தனயமோகபடுத்து 

விம்மிக் பகமோண்டிருந்தமோள். எதிரகமோலம் 



அவளுக்கு சூனயமமோய் பதரிந்தது. திருமண நமோள் 

எனறு எல்மலமோரும் எத்தடன 

சந்மதமோஷப்படுவமோரகள். எத்தடன 

ஆரப்பரிப்பமோரகள்.

மடனவிடய டவத்த இடைத்தில் டவக்கமோமல் 

பகமோஞ்சுவமோரகள். ஆனமோல் இங்மகமயமோ... 

இனயும் இவற்டற தமோங்கிக் பகமோண்டிருக்க 

முடியமோது. மபசமோமல் அண்ணன வீட்டிற்கு மபமோக 

மவண்டியதுதமோன.

அங்மக மபமோகலமோம். ஆனமோல் அவர 

வருத்தபடுவமோமர? எத்தடன நமோட்களுக்கு அங்கு 

தமோக்கு பிடிக்க முடியும். கஷ்டைப்பட்டு நம்டம 

படிக்க டவத்து ஆளமோக்கினமோர. கல்யமோணமும் 

பண்ணி டவத்தமோர. இப்மபமோது புருஷமனமோடு 



சண்டடை மபமோட்டுக் பகமோண்டு வந்து விட்மடைன 

எனறமோல் அவருடடைய மனது எவ்வளவு 

பமோடுபடும். இது மதடவ தமோனமோ? இது 

முடறதமோனமோ? 

ஒரு பபண்ணிற்கு கல்யமோணம் 

நடைக்கமோமலிருப்படதவிடை பகமோடுடம 

மவபறதுவுமில்டல. அடதவிடை பகமோடுடம 

வமோழமோபவட்டி எனகிற பட்டைம். 

கடைவுமள...எனக்கு ஏன இப்படி ஒரு நிடலடம? 

என பமோகத்தில் எனன தப்பு?

இத்தடன நமோட்கள் எல்மலமோருடைனும் அனுசரித்து 

மபமோகவில்டலயமோ? இவர பசமோல்வடதபயல்லமோம்

மகட்க வில்டலயமோ? அக்கமோடவ பமோரத்துக் 

பகமோள்ளவில்டலயமோ? விஜடய என 

குழந்டதயமோக கவனத்துக் பகமோள்ளவில்டலயமோ? 

அப்புறம் ஏன இவர எனடன விரட்டி 



விரட்டியடிக்கிறமோர? இதற்கு ஒரு முடிமவ 

இல்டலயமோ? 

கமோலம் முழுவதும் நமோன கண்ணீரவிடை 

மவண்டியது தமோனமோ? அவளுக்கு துக்கம் 

பதமோண்டடைடய அடடைத்தது. பபமோறுடம, 

பபமோறுடம எனறு மனது அவடள 

அடமதிப்படுத்திற்று. அவசரப்படைமோமத. கமோலம் 

கனயும். அதுவடர கமோத்திரு. கமோற்று எப்மபமோதும் 

ஒமர பக்கத்தில் அடிப்பதில்டல. அதன 

கமோட்டைமும் குடறயும். திடசயும் மமோறும். 

சமோம்பவி கடைந்த ஒரு வமோரமமோகமவ லதிகமோடவ 

கவனத்து வந்தமோள். அவளுடடைய முகத்தில் ஒளி 

இல்டல. அவள் சரியமோய் மபசுவதில்டல. 

அவளுக்கும் கணவனுக்குமிடடைமய எனனமவமோ 

நடைந்திருக்கிறது எனபடத அவளமோல் புரிந்து 

பகமோள்ள முடிந்தது.



இத்தடன நமோள் சந்மதமோஷத்துடைன உலமோ 

வந்தவளுக்கு இப்மபமோது எனனமோயிற்று? கணவன

கண்டித்திருப்பமோமரமோ...? 

அவனடைம் விவரம் மகட்க, “ஏன 

ஒண்ணுமில்டலமய... நமோங்க எப்மபமோதும் 

மபமோலதமோமன இருக்மகமோம்” எனறு நழுவினமோன. 

அந்த நழுவலிமலமய எனனமவமோ இருக்கிறது 

எனபது புரிந்து மபமோயிற்று.

லதிகமோ எந்த விதத்திலும் பமோதிக்கப்படைக்கூடைமோது. 

சும்மமோ இருந்தவடள பிடித்து வந்து நமோம் தமோன 

கட்டி டவத்மதமோம். அவளுக்கு ஒரு பிரச்சிடன 

எனறமோல் அதற்கு நமோம்தமோன பபமோறுப்பு. நமோம் தமோன

அடத தீரத்து டவக்க மவண்டும். எப்படி தீரத்து 

டவப்பது? எனன பிரச்சிடன எனறு எப்படி 

பதரிந்து பகமோள்வது?



விஜயகுமமோர கிளம்பிப் மபமோனதும் சமோம்பவி 

அவடள அடழத்தமோள். அடழத்து தனனருகில் 

டவத்துக் பகமோண்டு “லதி! நமோன ஒரு விஷயம் 

மகட்டைமோல் மடறக்கமோமல் பசமோல்வமோயமோ?” 

“எனன விஷயம்க்கமோ...” 

“எனக்கு மநமோய் எனறதும் பயந்து மபமோமனன. 

குழந்டதடயயும், கணவடனயும் இன யமோர 

பரமோமரிப்பமோரகள் எனறு உடடைந்து மபமோயிருந்த 

மனத்திற்கு நீ உரம் மபமோட்டைமோய். நமோனருக்கிமறன 

எனறு மசவகத்திற்கு வந்தமோய். ஆனமோல்...”

“எனனக்கமோ”

“நீ சந்மதமோஷமமோய் இருக்கிறமோயமோ?” 

“எனக்பகனன குடறச்சல்! ஐ ஆம் ஆல்டரட்” 

“நீ பசமோல்லும் மதமோரடணமய உனடனக் கமோட்டிக் 

பகமோடுக்கிறது. உன கண்கள் பபமோய் 



பசமோல்லவில்டல. நீ மகிழ்ச்சியமோய் இல்டல 

எனபடத பசமோல்லமோமல் பசமோல்கினறன. அவர 

உனகிட்டை எப்படி நடைந்துக்கிறமோர”

“நல்லமோதமோன நடைந்துக்கிறமோர” 

“அப்படி ஒண்ணும் பதரியவில்டலமய. 

கல்யமோணமமோகி ஒனறடர வருடைமமோகிறது. 

அதற்கமோன அறகுறமய பதரியவில்டலமய. 

உனக்கு குழந்டத மமல் ஆடசயில்டலயமோ?” 

“குழந்டத மமல் ஆடசப்படைமோத பபண்ணும் 

உண்டைமோ?” 

“அப்புறம் ஏன இனனும் நீ உண்டைமோகமோமல் 

இருக்கிறமோய்?” 

“அது வந்து வந்துக்கமோ...” எனறு அவள் 

தயங்கினமோள். இதுதமோன சந்தரப்பம். 

எல்லமோவற்டறயும் மபமோட்டு உடடைத்து 



விடைலமோமமோ? நமக்கு விடிவுகமோலம் எனறு ஒனறு 

உண்படைனறமோல் அது இவரகள் மூலமமோகத்தமோன 

வரமவண்டும் எனறு நிடனத்தமோள்.

“பசமோல்லும்மமோ” 

“வந்து விஜ இருக்கும்மபமோது இன எதுக்கமோக 

உண்டைமோகணும்? நமக்கு விஜ மபமோதமோதமோக்கமோ” 

“அப்படினனு அவர பசமோனனமோரமோ!” 

“இல்டல. எனக்கு அடுப்படியில் 

மவடலயிருக்கு. அப்புறமமோ மபசலமோம்” எனறு 

அவள் எழ, 

“லதி, ஏன நழுவுகிறமோய்? உட்கமோர. இங்மக 

அடுப்படி முக்கியமில்டல. அடுப்பு 

கமோய்ந்தமோலும் பிரச்சிடனயில்டல நீ கமோயக் 

கூடைமோது. உனக்குனனு ஒரு குழந்டத மவணும். 

பத்து மமோதம் சுமந்து பபத்துக்பகமோள்கிற 



சுகத்டதயும், மவதடனடயயும் நீயும் 

அனுபவிக்கணும். அதில்டலனனமோ அப்புறம் 

பபண்ணுக்கு எனன பபருடம?” 

“அவர சம்மதிக்க மமோட்டைமோரக்கமோ” 

“நமோன பசமோல்மறன” 

“மவண்டைமோம்” எனறு அவள் அவசரமமோய் 

மறுத்தமோள். “நீங்கள் எளிதமோய் பசமோல்லி 

விடுவீரகள். அப்புறம் அவர எனடன அடிப்...”

“அடிப்பமோரமோ? அந்த அளவிற்கு அவர உனனடைம் 

பகமோடூரமமோய் நடைந்து பகமோள்கிறமோரமோ?” 

‘இல்டலக்கமோ இல்டல... அவர நல்லவர. 

அப்படிபயல்லமோம் பசய்ய மமோட்டைமோர” 

“லதி, உட்கமோர இப்படி! இத்தடன தூரம் நீ 

பட்டிருக்கிறமோய். அடி வமோங்கியிருக்கிறமோய். ஏன 

எனனடைம் இது பற்ற பசமோல்லமவ இல்டல?” 



லதிகமோ எதுவும் மபசவில்டல. அவளுக்கு 

அழுடக அழுடகயமோக வந்தது. அடைக்கிக் 

பகமோள்ள முயனறமோள். அவடளயும் மீறக் 

பகமோண்டு கண்கள் பவடித்தன. 

நமோம் வமோடய திறந்திருக்கமவ கூடைமோது. நமக்கு 

குழந்டத இல்லமோ விட்டைமோலும் பரவமோயில்டல. 

நம்முடைன அவர அனபமோய் நடைந்து 

பகமோள்ளமோவிட்டைமோலும்கூடை மபமோகட்டும். 

எக்கமோரணம் பகமோண்டும் நம்டம வீட்டடை விட்டு 

அனுப்பி விடைக் கூடைமோது. நம் துனபம் 

நம்முடைமனமய இருக்கட்டும். அண்ணனுக்கும், 

அண்ணிக்கும் பதரிய மவண்டைமோம். 



13.

நமோன சந்மதமோஷமமோக இருப்பதமோக அவரகள் 

நிடனத்து நிம்மதியடடைகிறமோரகள். 

அவரகளுடடைய சந்மதமோஷத்டத ஏன பகடுக்க 

மவண்டும்? இப்மபமோது குழந்டத மவண்டைமோம் 

எனறு அவர பசமோனனமோர எனறு அக்கமோவிடைம் 

பசமோனனமோல், அவரிடைம் மபமோய் மகட்பமோரகள். 

அவர உடைமன பவடிப்பமோர ‘மபமோடி வீட்டடை 

விட்டு’ என துரத்தினமோலும் 

ஆச்சரியப்படுவதற்கில்டல. 

“லதிகமோ, நமோன மகட்கிமறனல்மல அவர குழந்டத

மவண்டைமோம்னு பசமோல்லியிருக்கலமோம். நீ பபத்துக் 

பகமோண்டைமோல் விஜடய கவனக்கமோம 

விட்டுருவமயமோனனு பயந்திருக்கலமோம். ஆனமோல் நீ



அப்படிப்பட்டைவள் இல்டல எனபதும் எந்த 

அளவிற்கு ஈடுபமோட்மடைமோடை அவடள 

பமோதுகமோக்கிறமோய் எனபடதயும் தமோன நமோங்கள் 

பமோரக்கிமறமோமம. நீ நல்லவள். உன மமல் எனக்கு 

நம்பிக்டக இருக்கிறது. அவரிடைம் எடுத்துச் 

பசமோல்லி பபற்றுக் பகமோள்” 

லதிகமோ அப்மபமோதும் கூடை மபசவில்டல. 

“லதி, உங்களுக்கு குழந்டத மவண்டைமோம்னு 

மட்டும் தமோன பசமோனனமோரமோ, இல்டல உறமவ 

மவண்டைமோம் எனறமோரமோ?”

லதிகமோவிற்கு அதற்கு மமலும் அங்மக இருக்க 

முடியவில்டல. அழுது பகமோண்டு தன அடறக்கு 

ஓடிப்மபமோனமோள்.

அவளுடடைய நிடலடம சமோம்பவிடய பமோதித்தது. 

மச! பகமோடுடம இது! எப்படி எப்படிமயமோ வமோழ 



மவண்டிய பபமோண்ணு! நம்மமோல் இங்மக வந்து 

அடசப்பட்டு துனபம் அனுபவித்துக் 

பகமோண்டிருக்கிறது. இது மதடவதமோனமோ? இதற்கு 

தமோனமோ நமோம் ஆடசப்பட்மடைமோம்? 

எத்தடன பபரிய லட்சியத்துடைன அவருக்கு 

கல்யமோணம் பண்ணி டவத்மதமோம். 

எல்லமோவற்டறயும் சிடதத்து விட்டைமோமர. அவள் 

எத்தடன ஆடசகடளயும், கனவுகடளயும் 

மனதில் சுமந்திருப்பமோள்! புது கணவன நம்டம 

அங்குலம் அங்குலமமோக பமோரமோட்டுவமோன, 

சீரமோட்டுவமோன எனறு... 

எல்லமோமம மபமோயிற்று. இத்தடன நமோட்களமோக 

நமோமும் அசட்டடையமோக இருந்து விட்மடைமோம். 

முனமப தடலயிட்டு அவடர கண்டித்து இருக்க 

மவண்டும். ஒரு புஷ்பம் கண் முனனமோமலமய 

வமோடிக் பகமோண்டிருக்கிறது. கண்டு பகமோள்ளமோமல் 



இருந்து விட்மடைமோம்.

பவளிமய சிரித்து சிரித்து மபசுகிறமோமள, முகம் 

மகமோணமோமல் நடைக்கிறமோமள... அவர சந்மதமோஷமமோக 

தமோன டவத்திப்பமோர எனறு தப்பு கணக்கு மபமோட்டு

விட்மடைமோம். பவளிமய அடழத்து மபமோகமோத 

மபமோதுகூடை மவடலப் பளுதமோன கமோரணம் 

எனறல்லவமோ நிடனத்மதமோம். 

எல்லமோவற்றற்குமம கமோரணம் நமோன தமோனமோ? என 

மமலுள்ள அனபினமோல்தமோன அவடள 

பவறுக்கிறமோரமோ? இந்த மமோதிரி நடைந்து பகமோள்வமோர 

எனறு பதரிந்து இருந்தமோல் கல்யமோண மபச்டசமய 

எடுத்திக்க மமோட்மடைமன! 

பமோவம் அவள்! பரண்டைமோம் தமோரம் எனபடதயும், 

அதிக வயது எனபடதயும் பபமோருட்படுத்தமோது 

வந்தவளுக்கு எத்தடன பமோதிப்புகள். ஒரு 

பபண்ணமோல் இந்த பகமோடுடமடய எத்தடன 



நமோட்களுக்கு தமோன தமோங்கிக் பகமோள்ள முடியும்? 

குழந்டத மவண்டைமோம் எனபமத பகமோடுடம. 

அதிலும் பகமோடுடம உறமவ டவத்துக் 

பகமோள்ளமோமலிருப்பது. இவளமோல் எப்படி 

இத்தடன நமோட்கள் தமோங்கிக் பகமோள்ள முடிந்தது... 

லதி! நீ ஒரு பதய்வம். இமத நிடலடமடய மவறு 

எவமரமோ ஏன நமோமன கூடை சந்தித்து இருந்தமோல் 

இந்மநரம் கலகம் மூண்டிருக்கும். அவடர 

உண்டு இல்டல எனறு பண்ணியிருப்மபன. 

நடைந்தபதமோல்லமோம் நடைந்து விட்டைது. இன 

நடைப்படதயமோவது உடைமன சீர பசய்தமோக 

மவண்டும். லதிடய அவர பவறுக்க கமோரணம் 

எனன? அவளிடைம் எனன குடற? 

நீண்டை மயமோசிப்பில், குடற எதுவுமில்டல. 

அவரகளுக்கு குறுக்மக நிற்பது நமோம்தமோன எனபது 

சமோம்பவிக்கு புரிந்தது. நமோம் இருப்பதமோல் தமோன 



அவரமோல் அவடள ஏற்றுக் பகமோள்ள 

முடியவில்டல. பநருங்க மறுக்கிறமோர. 

நம்டம பமோரக்கும் மபமோபதல்லமோம் அனுதமோமும், 

குறுகுறுப்பும் அவடர வமோட்டி படடைக்கிறது 

மபமோலும். அதனமோல் தமோன அவர அப்படி நடைந்து 

பகமோள்கிறமோர. 

அதுதமோன அவரகளுடடைய விரிசலுக்கு கமோரணம் 

எனறமோல் உடைமன ஒரு முடிவு எடுத்தமோக 

மவண்டும். இந்த பூடவ இனயும் வமோடைவிடைக் 

கூடைமோது. இந்த தளிர தளரந்து மபமோக அனுமதிக்கக் 

கூடைமோது. 

நமோம்தமோன இப்படியமோகி விட்மடைமோம். நமக்பகனறு 

இன எதுவும் இல்டல. நமோம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி. 

அவன எப்மபமோது அடழக்கிறமோமனமோ அப்மபமோது 

கண்கடள மூடை மவண்டியது தமோன.



ஆனமோல் அவள் அப்படியமோ! வமோழ மவண்டியவள். 

அனுபவிக்க மவண்டியவள். நமோம் தமோன அவடள 

இங்மக பகமோண்டு டவத்மதமோம். நமோமம அவளுக்கு 

இடடைஞ்சலமோக இருந்தமோல் எப்படி? இங்கிருக்கக் 

கூடைமோது. 

பமோழமோய்ப் மபமோன கடைவுள் நம்டம அடழத்துக் 

பகமோள்ள மமோட்மடைனகிறமோமன. இடத எல்லமோம் 

பமோரத்து பவம்ப மவண்டும் எனறு 

தடலபயழுத்து. 

தடலபயழுத்தில்டல. இது நமோமமோகமவ 

இழுத்துப் மபமோட்டுக் பகமோண்டைது. இடத 

நமோமமோகத்தமோன தீரத்து டவக்க மவண்டும். அவடர 

விட்டுப் பிரிந்து மபமோக மவண்டும். 

பிரிந்திருந்தமோல் அவருக்கு நம்மமலுள்ள 

குறுகுறுப்பும் அனபும் குடறயலமோம். நம்டம 

அருகில் டவத்துக் பகமோண்டு அவளுடைன 



பழகுவதற்கு சங்மகமோஜம் இருக்கலமோம். 

நமோம் தள்ளிப் மபமோய்விட்டைமோல் ஒவ்பவமோரு 

கமோரியத்திற்கும் அவர அவடளத்தமோன நமோடியமோக 

மவண்டும். அப்மபமோது அவரகளுக்குள் பநருக்கம்

வளரும். அனபு பபருகும். அவளுடடைய 

மசடவடயயும், மதடவடயயும் புரிந்து பகமோள்ள 

வமோய்ப்பு கிடடைக்கும். அதன பினபு அவள் மமல் 

பவறுப்டப பகமோட்டை மமோட்டைமோர. பகமோட்டைவும் 

இயலமோது 

லதிகமோடவப் பபமோருத்தவடர அவள் நல்லவள். 

நம் குழந்டதடய நம் அருகில் இருந்தமோலும் 

இல்லமோவிட்டைமோலும் நனறமோகப் பமோரத்துக் 

பகமோள்வமோள் எனபதில் சந்மதகமில்ல. ஆடகயமோல்

உடைமன நமோம் இங்கிருந்து அகனறமோக மவண்டும். 

சமோம்பவி ஒரு முடிவுக்கு வந்தமோள். 



இங்கிருந்து மபமோவது எப்படி? எங்மக மபமோவது? 

கணவன அதற்கு அனுமதிப்பமோனமோ? எனகிற 

மகள்வி எழுந்தது. அவள் அந்த ஆயமோடவ விட்டு 

தரகடர அடழத்து வர பசமோனனமோள் அவரிடைம் 

தனடமயில் சில கமோரியங்கடள விசமோரித்தமோள். 

அவடர விசமோரித்து வரச் பசமோனனமோள். 

அவரும் அவள் மகட்டை தகவல்கடள மசகரித்து 

வந்து பகமோடுத்தமோர. அதன பிறகு அவளுக்கும் ஒரு

பதம்பு வந்தது. இப்மபமோதமோவது இடத 

உணரந்மதமோமம எனறு நிடனத்து 

சந்மதமோஷப்பட்டைமோள்.

ஆனமோல், விஜடயப் பமோரக்கும்மபமோதுதமோன 

அவளுடடைய மனது தளரந்து மபமோனது. 

குழந்டதடய பிரிந்து எப்படி இருக்கப் 



மபமோகிமறமோம்? இபதனன மகள்வி. இருந்துதமோன 

ஆக மவண்டும். அவள் தன மனடத கல்லமோக்கிக் 

பகமோண்டைமோள். 

மறுநமோமள சமோம்பவி கணவடன அடழத்து, “நமோன

உங்களுடைன மபச மவண்டும்” எனறமோள். 

“தினம் தினம் மபசுகிமறமோமம. இனடனக்கு 

எனன ஸபபஷல்?” அவன இயல்பமோய் மகட்டுக் 

பகமோண்மடை அவளருகில் அமரந்தமோன.

“எனக்கு இங்கிருப்பது நரகத்தில் இருப்பது 

மபமோல் இருக்கிறது. எனடன ஏதமோவது விடுதியில் 

மசரத்து விடுங்கள்?” 

“சமோம்பவி எனன பசமோல்கிறமோய் நீ?” எனறு அவன 

அதிரந்து மபமோனமோன. 

“ஆமமோம்! நமோன பசமோல்வது நிஜம்தமோன. நனறமோக 

மயமோசித்து தமோன பசமோல்கிமறன. எனனமோல் 



உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம்? டைமோக்டைமர டக 

கழுவின பினபு நமோன உங்களுக்பகல்லமோம் 

பமோரம்!”

"அப்படினனு யமோர பசமோனனமோ. லதி 

பசமோனனமோளமோ?” 

“ஏன அவள் மமல் பமோய்கிறீரகள்? இடத யமோர 

பசமோல்ல மவண்டும்? நமோன எனன குழந்டதயமோ? 

எனக்கு எதுவுமம பதரியமோதமோ? நமோனமோகமவ 

உணரகிமறன. எனக்குள்மள பபரிய 

மபமோரமோட்டைமம நடைக்கிறது. தடரப்மபமோர, ஆகமோச 

மபமோபரல்லமோம் பவடிக்கிறது. நமோன ஒருத்தி 

இங்கிருப்பதமோல் வீடு வீடைமோக இல்டல. நல்லது 

பபமோல்லமோதது நடைப்பதில்டல பண்டிடககள் 

பகமோண்டைமோடைப்படுவதில்டல. எல்லமோம் ஏன? 

எனனமோல்தமோமன...?

எனபனனனமவமோ கற்படன பண்ணிக் பகமோண்டு 



உங்களுக்கு கல்யமோணம் பண்ணி டவத்மதன. என

மநமோக்கம் தவற விட்டைது. நமோமன அதற்கு 

கமோரணமமோகி விட்மடைன. எனனமோல் இந்த 

மகள்விடய தமோங்கிக் பகமோள்ள முடியவில்டல...” 

“சமோம்பவி நிறுத்து, நிறுத்து. உனக்கு எனனமோச்சு. 

யமோர எனன குடற டவத்தமோரகள்? நமோங்கள் வருந்தி

வருந்தி கவனத்துக் பகமோள்கிமறமோமம” 

“அதுதமோன என வருத்தமம. எனக்கு மவண்டி 

நீங்கள் ஆடுவதும் ஓடுவதும் என உணரச்சிகடள 

அதிகமமோக்குகினறன. நமோம் இப்படி 

எல்லமோருக்கும் பமோரமமோய் ஆகிவிட்மடைமோமம 

எனகிற துக்கம் எனடன அழுத்துகிறது. வர வர 

மபமோரடிக்கிறது. படுக்டக குத்துகிறது. பவளிய 

மபமோய் வர மமோட்மடைமோமமோ எனறு மனசு ஏங்குகிறது.

அதனமோல்தமோன பசமோல்கிமறன. ப்ளீஸ எனடன 

ஏதமோவது ஹமோஸடைலில் மசரத்துவிடுங்கள்.” 



“உனடன எனனமோல் புரிந்து பகமோள்ளமவ 

முடியவில்டல சமோம்பவி. ஏன இந்த திடீர 

முடிவு?” 

“முடிவு மவண்டுமமோனமோல் திடீபரன எடுக்கலமோம். 

ஆனமோல் இந்த எண்ணம் எனக்குள் பரமோம்ப 

நமோட்களமோகமவ இருக்கிறது. குழந்டதடய 

பமோரக்கும் பபமோழுபதல்லமோம் பமோசம் 

பபமோங்குகிறது. அதனுடைன ஓடிவிடளயமோடை 

மவண்டும் மபமோல பவற எழுகிறது. நம்மமோல் 

முடியமோது எனகிற பட்சத்தில் துக்கம் 

பதமோண்டடைடய அடடைக்கிறது. எனக்மக என 

மமல் பவறுப்பு வருகிறது. எனக்கு ஏன இந்த 

நிடலடம எனறு மயமோசித்து மபசமோமல் பசத்துப் 

மபமோகலமோம் எனறு கூடைத் மதமோனறுகிறது. 



14.

இடத எல்லமோம் தவிரக்கத்தமோன எனடன 

பவளிமய மசரத்துவிடைச் பசமோல்கிமறன. அங்மக 

எனறமோல் ஒரு மமோறுதலமோய் இருக்கலமோம். நமோலு 

மபர வருவதும் மபமோவதுமமோய் இருப்பமோரகள். 

மனதுக்கு ஒரு மமோற்றம் கிடடைக்கும். எனன 

பசமோல்கிறீரகள்?”

“சமோம்பி நீஇல்லமோம நமோன எப்படி?” 

“நமோன இல்லமோம எங்மக மபமோயிடைமறன? இமதமோ 

டைவுனல்தமோமன இருக்கப் மபமோகிமறன. 

உங்களுக்கு பமோரக்கணுனனு மதமோணும்மபமோது 

வந்து பமோரக்கலமோமம... 



“முதிமயமோர கமோப்பகத்தில் மசரக்கிற அளவிற்கு 

உனக்கு எனன வயசமோயிற்று. இது 

மதடவதமோனமோ?” 

‘முதிமயமோர கமோப்பகம்னமோ முதிமயமோரதமோன 

இருக்கணும்னு எனன விதி? இயலமோதவங்க 

யமோடர மவண்டுமமோனமோலும் மசரத்துக்குவமோங்க. 

நீங்க எனன சும்மமோவமோ மசரத்து விடைப்மபமோறீங்க. 

மமோசமோ மமோசம் பமடிசனுக்கும் சமோப்பமோட்டுக்கும் 

பணம் கட்டிடைத்தமோமன மபமோறீங்க?” 

“அப்மபமோ அங்மக மபமோறதமோ நீ முடிமவ எடுத்து 

விட்டைமோய்” 

“ஆமமோம் எப்மபமோ எனடன பகமோண்டு மபமோய் 

மசரக்கப் மபமோறீங்க?” அவள் மகட்டு விட்டு 

புனனடகத்தமோள். 



“நீ உனனளவில் பமோரத்துக் பகமோள்கிறமோய். 

எனடனப் பற்ற மயமோசிக்க மமோட்மடைன 

எனகிறமோய். உனடனக் பகமோண்டு மபமோய் மசரத்து 

விட்டைமோல் ஊரில் எனடனப் பற்ற எனன 

மபசுவமோரகள்?”

“யமோரமோவது ஏதமோவது மபசிட்டுப் மபமோகட்டுமம 

எனடன உங்களுக்கு பதரியும். உங்கடள 

எனக்கும் பதரியும். அப்புறம் எனன?” 

விஷயமறந்து லதிகமோ, ஆனமோலும் இந்த முடிவு 

பகமோடூரம்க்கமோ” எனறு சமோடினமோள். 

“எனக்கு நல்லது பசய்யுறதமோ நிடனச்சுக்கிட்டு 

உங்கடள நீங்கமள அழிச்சுக்கிறதுல எனக்கு 

உடைனபமோடு இல்டல. அவர எப்படி 

மவண்டுமமோனமோலும் நடைந்துகிட்டு மபமோகட்டும். 

கவடலயில்டல. நமோன அனுபவிச்சுட்டு 



மபமோமறன. அதுக்கமோக நீங்க வீட்டடை விட்டு மபமோக

மவண்டைமோம். இங்மகமயதமோன இருக்கணும்.” 

“லதி, எனடன மனனச்சுக்மகமோ. நமோன 

முடிபவடுத்தமோச்சு. இன அதில் எந்த மமோற்றமும் 

இல்மல. நடைக்கிறபதல்லமோம் நல்லதுக்குதமோனனு 

நிடனச்சு சந்மதமோஷப்படு. எனக்கு ஒமர ஒரு 

ஆதங்கம் லதி...” 

“எனன பசமோல்லுங்கக்கமோ?” 

“விஜடய பமோரக்கணும்மபமோல மதமோணினமோல் 

பசமோல்லி அனுப்புமறன. பகமோண்டு வந்து 

கமோட்டைறயமோம்மமோ. எனடன சமோகடிக்கமோம பிடிச்சு 

டவத்திருப்பமத இந்த பிஞ்சுதமோன.” 



சமோம்பவி கண்ணீர சிந்த, லதிகமோ ஆதரவமோய் 

துடடைத்து விட்டைமோள். “நீங்க கவடலமயபடை 

மவண்டைமோங்க்கமோ விஜடய தினம் நமோன பகமோண்டு 

வமரன” 

அந்த முதிமயமோர கமோப்பகம் பமோரவதிபுரத்தில் 

இருந்தது. நகரத்தின இடரச்சடல விட்டு ஒதுங்கி

பத்து பதிடனந்து ஏக்கரமோக்கடள வடளத்துப் 

மபமோட்டு பபரிய கமோம்பவுண்டிற்குள் பபரிய 

ரமோஜயமம அங்கு நடைந்து பகமோண்டிருந்தது. 

உள்மள இருந்த கட்டிடைங்கடள ஓங்கி 

உயரந்திருந்த பதனடன மரங்களும், மமோ, 

பலமோக்களும் மடறந்திருந்தன. கண்ணுக்பகட்டிய

தூரம் வடர பசுடமயமோகமவ இருந்தது. 

கட்டிடைங்கடள எல்லமோம் தமோண்டி பநல் 

வயல்களும், வமோடழ மதமோப்புகளும் பதரிந்தன. 

கமோம்பவுண்டிற்குள் ஆங்கமோங்மக டக, கமோல் 



விளங்கமோதவரகள், கண் பமோரடவ மபமோனவரகள் 

எனறு ஒவ்பவமோருவருக்கும் தனத்தன அடறகள் 

இருந்தன. எல்மலமோருமம வசதியமோனவரகள் தமோன.

ஆனமோல் ஏதமோவது ஒரு விதத்தில் குடற 

உள்ளவரகள். 

அங்மக எல்லமோ வசதிகளும் இருந்தன. 

சிகிச்டசக்கமோன உபகரணங்களும் மருந்துகளும் 

இருந்தன. டைமோக்டைரகள் அவ்வப்மபமோது வந்து 

அவரகடள கவனத்துச் பசல்வமோரகள்.

அது தவிர சரச், டமதமோனம், டலப்ரரி, சினன 

சினன டகத்பதமோழில் கூடைங்களும் இருந்தன. 

வசதி இருந்தமோல்கூடை ஏமதமோ ஒரு விதத்தில் 

ஊனமுற்றவரகள் மற்றவரகளுக்கு பமோரமமோக 

மவண்டைமோமம எனபதற்கமோகவும் ஒரு 

மமோறுதலுக்கமோகவும் அங்மக மசரந்து சிகிச்டச 

பபற்று வந்தனர. அவரகளுக்கு ஒத்தமோடச 



பசய்வதற்கமோக கனனகமோஸதிரீகள், நரசுகள், 

ஆயமோக்கள் நியமிக்கப்பட்டு இருந்தனர. 

சமோம்பவி அங்மக தமோன மசரந்திருந்தமோள். 

அவளுக்கு தன அடற ஒதுக்கி இருந்தனர. அந்த 

அடறயிமலமய எல்லமோ வசதிகளும் இருந்தன. 

அவடள கவனத்துக் பகமோள்வதற்கமோக வமோனமதி 

எனும் நரடச நியமித்து இருந்தனர. அவள் 

அனபமோய் மபசினமோள். அவள் பக்கத்து 

ஆஸபிட்டைலில் மவடல பசய்பவளமோம், அங்மக 

படைபுமடைசன மமோதிரி அனுப்பி இருந்தமோரகள். 

“அக்கமோ...இங்மக சமோதமோரணமமோய் 

ஆதரவில்லமோதவரகள் தமோன வருவமோரகள். நீங்கள் 

தமோங்க...? உங்களுக்கு கணவரும் குழந்டதயும் 

இருப்பதமோய் மகள்விப்ட்மடைமன...” 

‘எனக்கு எல்மலமோருமம இருக்கமோங்கம்மமோ. 

ஆனமோல்...” எனறு அவள் தன கடதடயச் 



பசமோனனமோள். அடதக் மகட்டைதும் வமோனமதிக்கு 

கண்கள் சுரந்தன. 

“சமோதமோரணமமோ பபண்களுக்கு ஆடச அதிகம்னும், 

சுயநலவமோதிகளமோ இருப்பமோங்கனனும் 

பசமோல்லுவமோங்க. என வீடு, என குடும்பம், என 

கணவன, என குழந்டதனனு சினன வட்டைம் 

மபமோட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்மளமய சுத்தி சுத்தி 

வருவமோங்க. ஆனமோ உங்களுக்கு பபரிய மனசுக்கமோ. 

கணவனுக்மக இனபனமோரு கல்யமோணம் பண்ணி 

வச்சு, அவங்கமளமோடை சந்மதமோஷத்டத பகடுக்கக் 

கூடைமோதுனனு ஒதுங்கி வந்திருக்கீங்க பமோருங்க... 

நீங்க நிஜமமோலுமம  பபரிய தியமோகி!” 

“ஏய் பபரிய பபரிய வமோரத்டதகடளச் பசமோல்லி 

எனடன குளிப்பமோட்டைமோமத! ஏற்கனமவ நமோன 

மபஷண்ட். இனனும் ஜனன கண்டுவிடைப் 

மபமோகுது” 



சமோம்பவியின மதடவகடளபயல்லமோம் 

வமோனமதிமய கவனத்துக் பகமோண்டைமோள். அவடள 

சக்கர நமோற்கமோலியில் அமரத்தி மமோடல 

மவடளகளில் பவளிமய அடழத்துப் மபமோவமோள், 

சரச்சுக்கு கூட்டிப்மபமோய் பிரமோரத்திப்பமோள். 

புத்தகங்கள் படித்துக் கமோட்டுவமோள். அவள் ஒரு 

கவிடத பிரிடய. 

சமோம்பவிக்கு சந்மதமோஷமமோக இருந்தது. அந்த 

இடைத்தின பசுடம அவளது மனதிலும் பசுடம 

வளரத்தது. இங்மக எத்தடனமயமோ மபர 

கவனத்துக் பகமோள்ள ஆதரவில்லமோமல் 

இருக்கிறமோரகள். அவரகமளமோடு ஒப்பிடும்மபமோது 

நமோம் எவ்வளமவமோ மமல். நமக்கு எல்மலமோருமம 

இருக்கிறமோரகள். அனடப பபமோழிகிறமோரகள். 

பமோழமோய் மபமோன பக்கவமோதம் மட்டும் 

வந்திருக்கமோவிட்டைமோல் அடத நிடனக்கும்மபமோது 

மட்டும் அவளுக்கு அழுடக முட்டும்... 



மவறு எந்த மநமோய் எனறமோலும் பரவமோயில்டல. 

எத்தடன பசலவு பண்ணியமோவது பமோரத்து 

விடைலமோம். ஆனமோல் இதற்கு? உலகம் வளரந்து 

விட்டைது எனகிறமோரகள். இருபத்தி ஒனறமோம் 

நூற்றமோண்டு எனகிறமோரகள். ஒருவடர ஒருவர 

அழிப்பதற்கு ரமோக்பகட் விடுகிறமோரகள். ஸகட் 

ஏவுகிறமோரகள். ஆனமோல் ஆக்கத்திற்கு ஒனடறயும் 

கமோமணமோம். இந்த மநமோய் இனறு மநற்றமோ 

வருகிறது? பதமோனறுபதமோட்டு வருகிறமத. 

இதனமோல் ஆயிரக் கணக்கில், லட்சக் கணக்கில் 

பமோதிக்கப்படுகிறமோரகள். யமோரமோவது இடத 

முறயடிக்கக் கூடைமோதமோ? 

அவளுக்கு சம்பந்தமோசம்பந்தமில்லமோமல் மகமோபம் 

எழும் வீட்டிலிருந்தவடர அத்தடன கவடல 

பதரியவில்டல. தன கவடல கணவடனயும் 

பமோதித்துவிடும் எனறு அடைக்கிக் பகமோண்டு 

இருந்தமோள். அடைக்கிக் பகமோள்ளவும் முடிந்தது. 



அங்மக குழந்டத இருந்தது. அடத பமோரக்கிற 

சக்தியமோவது இருக்கிறமத எனறு 

சமமோதமோனப்படுத்திக் பகமோள்ள முடிந்தது. 

ஆனமோல் வந்த ஒரு வமோரத்திமலமய அவளுக்கு 

வீட்டு நிடனவு எடுத்தது. எத்தடன 

முயனறும்கூடை கணவடன அவளமோல் மறக்க 

முடியவில்டல. எனனமவமோ பபரிதமோய் வசனம் 

மபசிவிட்டு வந்து விட்மடைமோம். ஆனமோல் அந்த 

சுகம் மறக்க வில்டலமய. டக, கமோல்கள் 

பமோதிக்கப்பட்டு இருந்தமோலும் உடைல் 

பமோதிக்கப்படைவில்டல உணரச்சிகள் சமோகவில்டல.

பபண் எனகிற புனதம் அவடள ஆட்டி 

படடைத்தது. உணரவுகள் முறுக்மகற முள்ளமோய் 

குத்தியது.

அவளுக்கு வடிகமோல் மதடவப்பட்டைது. மனடத 

திடச திருப்பும் ஆயுதம் மதடவப்பட்டைது. அந்த 



மமோதிரி சமயங்களில் எல்லமோம் சமோம்பவி 

வமோனமதிடய அடழத்துக் பகமோள்வமோள். 

வமோனமதி, கவிமுகில், கடல, தளிர, பூஞ்மசமோடல, 

சரண்யமோ எனறு இலக்கிய பத்திரிடககடள வமோரிக்

பகமோண்டு வருவமோள். அவற்றல் உள்ள 

கவிடதகடள படித்து கமோட்டுவமோள். 

விவமோதிப்பமோள், இப்மபமோதுகூடை வமோனமதி படிக்க, 

சமோம்பவி, “நிறுத்து நிறுத்து உனக்கு கமோதல் 

அனுபவம் ஜமோஸதி மபமோலிருக்கு உனனடைம் 

கமோதல் கவிடதகளமோ மகட்மடைன?” 

“ஐமயமோ அக்கமோ. இது எனமனமோடை கவிடதயில்டல.

பி.டி.சி.சூரியநமோரமோயணமனமோடைது. கமோதல்ங்கிறது 

அத்தடன இளப்பமமோ எனன? ஊரில் நிடறய 

கவிஞரகள் கமோதடல வச்சுதமோன கவிடத 

மகமோட்டடைமய கட்டுகிறமோரகள். கஸதூரி ரங்கனனு

ஒருத்தர ‘நிலடவ கண்டைமோல் அல்லிகள் 



மலருமமோம் உனடன கண்டைதும் என முகம் 

மலரந்ததன கமோரணம் இப்மபமோதல்லவமோ 

புரிகிறது’ங்கிறமோர. புதுடவ மசகரனனு ஒருத்தர, 

‘ஒருவடரப் மபமோல் உலகில் ஏழு மபர. ஆனமோல் 

உனடனப்மபமோல் ஒருத்தி மட்டுமம அது 

பவுரணமி நிலவு‘ங்கிறமோர”

“அம்மமோ வமோனமதி, மபமோதும் மபமோதும். உன 

பபயரிமலமய நிலவு. எனனுடடைய 

நிடனவுகடளயும், கமோதடலயும், கனவுகடளயும் 

மறக்கத்தமோன நமோன உனடன அடழத்மதன. நீ 

எனனடைமோபவனறமோல் கமோதல் கவிடதகளமோக 

பசமோல்லி எனடன கிளற விடுகிறமோய்”

சமோம்பவியின கண்கள் கலங்கியிருப்படத பமோரத்து

அவளும் கலங்கிப் மபமோனமோள். 

“சமோரிக்கமோ. உலகத்துல வயசு வித்தியமோசமில்லமோம 

சமோதி மத வித்தியமோசமில்லமோம எல்மலமோருக்கும் 



ஒனறு மபமோல இனபம் தருவது கமோதல் 

சமமோச்சமோரம்தமோனனுதமோன நமோன படிச்மசன. 

கவிடதகள் பசமோல்லி உங்கடள 

சந்மதமோஷபடுத்தலமோம்னு நிடனச்மசன ஆனமோ அது

உங்கடள பரமோம்பமவ பமோதிச்சிருச்சுனனு 

மதமோணுது. சமோரி. பவரி சமோரிக்கமோ” 

அவரகள் மபசிக் பகமோண்டிருக்கும்மபமோது லதிகமோ 

விஜடய அடழத்துக் பகமோண்டு வந்தமோள். 

குழந்டத ஜீனசும், பனயனும் மபமோட்டு அவடள 

மநமோக்கி ஒடி வந்தது. நமோனகு பற்களில் சிரித்தது. 

“அம்மமோ” எனறு அவள் மமல் பதமோற்றக் 

பகமோண்டு பமமோச்பமமோச்பசனறு முத்தம் பதிக்கும் 

எனறு எதிரபமோரத்தவளுக்கு ஏமமோற்றம். சமோம்பவி 

அவடள தனமனமோடு மசரத்து கட்டிக் பகமோள்ள, 

அது விலகி ஓடிற்று. 

அவளது அனடபயும், உணரச்சிகடளயும் 



வமோனமதியமோல் புரிந்து பகமோள்ள முடிந்தது. “நீங்க 

மபசிகிட்டிருங்க” எனறு அவள் கிளம்பினமோள். 

லதிகமோ குழந்டதடய கீமழ இறக்கிவிட்டு 

டகமயமோடு பகமோண்டு வந்திருந்த விடளயமோட்டு 

சமோமமோனகடள கீமழ பகமோட்டி, “விடளயமோடு 

கண்ணு. நமோனும், அம்மமோவும் 

மபசிக்கிட்டிருக்மகமோம்” எனக, குழந்டத 

“சரிம்மமோ” எனறு தடரயில் அமரந்தது. 

சமோமமோனகடளயும். பபமோம்டமகடளயும் அடுக்க 

ஆரம்பித்தது.

“இங்மக எல்லமோம் சவுகரியமமோய் இருக்கமோக்கமோ? 

நீங்க வந்ததும் வீமடை பவறச்மசமோனனு ஆயிப் 

மபமோச்சு” 

“அவர எப்படி நடைந்துக்கிறமோர” 

“முதல்ல எம்மமல மகமோபமமோயிருந்தமோர. நமோனதமோன



உங்கடள விரட்டிட்மடைனனு பசமோல்லி எங்கூடை 

முகம் பகமோடுத்மத மபசடல இப்மபமோ 

பரவமோயில்டல. அவ்வளவமோ 

மகமோபப்படைறதில்டல. சினனச் சினன 

மமோற்றங்கள் பதரியுது” 

“எப்படிமயமோம்மமோ, நீங்க பரண்டு மபரும் 

சந்மதமோஷமமோயிருந்தமோ சரி. அவர நல்லவர லதி. 

ஏமதமோ ஒரு மவகத்துல மபசிட்டைமோலும் நீதமோன 

பபமோறுத்துக்கணும். அவடர அனுசரிச்சுப் 

மபமோகணும்” 

“சரிக்கமோ, உங்கமளமோடை வனவமோசம் இனனும் 

எத்தடன நமோடளக்கு?”

“பதரியல” எனறு பவளிமய பசமோனனமோலும், 

சமோகும் வடர எனறு மனதுக்குள் பசமோல்லிக் 

பகமோண்டைமோள். அப்படி ஒரு நிடனவு 

வந்தவுடைமனமய பநஞ்சு துடித்தது. துக்கம் கடர 



புரண்டைது,

அடதபயல்லமோம் பவளிமய பகமோட்டி விடைமோமல் 

“சரிம்மமோ நீ கிளம்பு மநரமமோகிறது” எனறமோள்.  

“இந்தமோங்கக்கமோ சமோப்பமோடு” எனறு லதிகமோ 

கூடடையிலிருந்து மகரியடர பவளிமய எடுத்தமோள். 

“உனக்பகதுக்கும்மமோ சிரமம். இங்மகதமோன நல்ல 

சமோப்பமோடைமோய் மபமோடுகிறமோரகமள?” 



15.

“எனக்பகனன சிரமம்ங்க்கமோ? எனடனயும், 

அவடரயும் ஆளமோக்கிவிட்டுட்டு ஒதுங்கிக் 

பகமோண்டிருக்கிற உங்களுக்கு சமோப்பமோடு பகமோண்டு 

வரடத சிரமமமோ நிடனச்சமோ அது பமோவம். ஆ 

கமோட்டுங்க,” 

“இருக்கட்டும் லதி, அப்புறமமோ சமோப்பிடுகிமறன. 

வமோனமதி இருக்கமோமள” 

“என டகயமோல உங்களுக்கு ஊட்டி விடைணும்னு 

ஆடசக்கமோ, ஆ கமோட்டுங்க!” 

ஒருத்தி ஆடசயுடைன ஊட்டிவிடை இனபனமோருத்தி 

ஆனந்தத்தடைன சமோப்பிடுகிற கமோட்சிடய 

தூரத்திலிருந்து கவனத்த வமோனமதிக்கு பநஞ்சம் 



கலங்கிற்று. பபண்கள் எனறமோல் மபமோட்டி 

இருக்கும். இடவ எதுவுமம இல்லமோமல் 

இவரகளமோல் எப்படி இத்தடன பமோசமமோய் பழகிக் 

பகமோள்ள முடிகிறது எனறு நிடனத்து அவள் 

வியந்தமோள். 

ஒருமவடள அக்கமோள்தமோன படுத்துவிட்டைமோமள. 

இன எங்மக தனக்கு மபமோட்டியமோக வரப் 

மபமோகிறமோள் எனகிற பதம்பமோ? இல்டல 

அனுதமோபமமோ? அக்கமோளுக்கு ஒரு மவடள குணம் 

ஆகிவிட்டைபதனறமோல் இமத லதிகமோ இத்தடன 

பமோசத்டத பகமோட்டுவமோளமோ? அபதல்லமோம் நமக்கு 

ஏன? எனறு அவள் அவரகளிடைம் வந்தமோள். 

“அடைடைமோ எனக்கு மவடல இல்லமோமல் பண்ணி 

வீட்டீரகள் மபமோலிருக்கிறமத லதிகமோ. எனக்கும் 

உங்க வீட்டு சமோப்பமோடு கிடடைக்குமமோ?” எனறு 

அவள் சிரித்தமோள். 



“ஓ. உங்களுக்கும் மசரத்துத்தமோன பகமோண்டு 

வந்திருக்கிமறன. சமோப்பிடுங்க,” 

“நமோன சும்மமோதமோன மகட்மடைன. விட்டைமோல் 

ஊட்டிமய விடுவீரகள் மபமோலிருக்கிறமத.” 

லதிகமோ, “அப்மபமோ நமோன வமரங்க்கமோ” எனறு 

கிளம்பினமோள். “அடுத்த முடற வரும்மபமோது 

உங்களுக்கு எனன பசய்து பகமோண்டு வர 

மவண்டும். உங்களுக்கு பிடித்தடதச் 

பசமோல்லுங்கள்.” 

“எனக்கு பிடித்தபதல்லமோம் இருக்கட்டும். 

முதலில் அவருக்கு பிடித்த மமோதிரி நடைந்து பகமோள்.

அவருக்கு பிடித்தடத பசய்து மபமோட்டு உன 

டகக்குள் டவத்துக் பகமோள்.” 

நமோட்கள் ஓடின மமோதங்களமோயின. மமோதங்களும் ஓடை

ஆரம்பித்தன.



விஜயகுமமோர அவடள பமோரக்க வந்திருந்தமபமோது, 

“சமோம்பவி! இதுல ஒரு டகபயழுத்து மபமோடு” 

எனறு ஒரு பமோரத்டத நீட்டினமோன. 

“எனனங்க இது?” 

“நம்மமமோடை ரப்பர இண்டைஸட்ரிக்கு ஏகப்பட்டை 

டிமமோண்ட். பழடச மட்டும் வச்சுகிட்டு சப்டள 

பண்ண முடியமல. பசங்மகமோட்டடைல ஒண்ணு 

ஆரம்பிக்கலமோம்னு இடைம் வமோங்கி 

மபமோட்டிருக்மகன, மலமோன அப்டள 

பண்ணதமோன,” 

“அதுக்கு என டகபயழுத்து எதுக்கு?” 

“கம்பபன உன பபயரிலதமோமன. நீதமோமன அதன 

முதலமோளி,”

“எதுக்குங்க என பபயர? மபசமோம உங்க 

பபயரிமலமய ஆரம்பிச்சிருக்கலமோமம?” 



“ஆரம்பிச்சிருக்கலமோம். அப்படி பசய்யமோததுக்கு 

பரண்டு கமோரணங்கள். எங்கமளமோடை மூலதனமம 

நீதமோனகிறது ஒண்ணு. அடுத்தது இனகம்டைமோக்ஸ 

பிரச்சிடன” 

“டைமோக்ஸ பிரச்சிடன வரும்னமோ லதிகமோ பபயரல 

ஆரம்பிச்சிருக்கலமோமம” 

“நமோன மகட்மடைன. அவளும் மசரந்துதமோன உன 

பபயடர சஜஸட் பண்ணினமோ” 

அவளும் மசரந்துதமோன எனறு அவன பசமோனனது 

அவளுக்கு சந்மதமோஷம் தந்தது. அப்மபமோ 

இருவரும் ஒனறு மசரந்து விட்டைமோரகள். 

நம்மமமோடை லட்சியம் நிடறமவறக் 

பகமோண்டிருக்கிறது.

“லதிகமோவும் குழந்டதயும் எப்படியிருக்கமோங்க,” 

“அவங்களுக்பகனன குடறச்சல்? லதிகமோவுக்கு 



அக்கமோ அக்கமோனனு எப்மபமோதும் உன மபச்சுதமோன. 

விஜடய அவள் டவத்த இடைத்தில் 

டவப்பதில்டல. தமோமன பபத்திருந்தமோக் கூடை 

அவ்மளமோ அனபு பசலுத்துவமோமளமோ எனனமவமோ 

பதரியமோது. அப்படிமய அனபமோல குளிப்பமோட்றமோ.” 

அடத மகட்க மகட்க சமோம்பவிக்கு 

சந்மதமோஷமமோயிருந்தது. 

“அப்புறம் உனக்கு பதரியுமமோ? விஜடய 

கிண்டைரகமோரடைனல மசரத்து விடைப் மபமோகிமறன.” 

“இவ்மளமோ சீக்கிரமமோவமோ” 

“அய்மயமோ அவடள டவச்சுகிட்டு சமமோளிக்க 

முடியடல. விட்டைமோல் ஊடரமய விடலக்கு 

வமோங்கற மமோதிரி மபசறமோ. அப்மபமோ நமோன 

வரட்டுமமோ. லதிகமோ சமோப்பமோட்டடை எடுத்து 

வச்சுகிட்டு பவயிட் பண்ணிக்கிட்டிருப்பமோ. நமோன 



சமோப்பிடைமலனனமோ அவளும் சமோப்பிடைமமோட்டைமோ. 

எல்லமோம் உனடன மபமோலமவதமோன. உனடன 

மமோதிரிமய அவளுக்கும் எல்லமோத்துலயும் 

பிடிவமோதம். நீ சமோப்பிடைமல.” 

“நீங்க கிளம்புங்க. வமோனமதி வந்ததும் நமோன 

சமோப்பிட்டுக்கிமறன.”

அவன மபமோனதும் அவள் அப்படிமய கண்கடள 

மூடிக்பகமோண்டைமோள். நமோம் எதிரபமோரத்தபடிமய 

எல்லமோம் நடைக்கினறன. சந்மதமோஷம். இவரும் 

மூச்சுக்கு மூச்சு லதிகமோ லதிகமோ எனகிறமோர. இவர 

சமோப்பிடைவில்டலபயனறமோல் அவளும் சமோப்பிடை 

மமோட்டைமோளமோம். எனன கனவு! 

மபமோகிற மபமோக்டக பமோரத்தமோல் இவர நம்டமமய 

மறந்து விடுவமோர மபமோலிருக்கறமத. குமமோர 

எனடன நீங்கள் மறந்து விடுவீரகளமோ?



மறந்தமோல் தமோன எனனவமோம்? மடிந்து மபமோகிற 

கட்டடைதமோமன நமோன? நம்மமமோடை வமோழ்க்டகதமோன 

முற்றுப் பபற்று விட்டைமத! இந்த நரக மவதடன 

இனனும் எத்தடன நமோட்களுக்மகமோ. மனதனுக்கு 

மநமோய் வரமவகூடைமோது. அப்படிமய வந்தமோலும் 

ஒனறு சரியமோகிவடை மவண்டும். அல்லது 

அப்மபமோமத அனடறக்மக பசத்துப் 

மபமோகமவண்டும். இது மமோதிரி இழுத்துக் 

பகமோண்மடையிருக்கக் கூடைமோது. 

அடுத்த வமோரத்தில் லதிகமோ பமோல்பமோயமோசம் பசய்து 

பகமோண்டு வந்தமோள். வந்தவுடைமனமய “எனன 

விமசஷம்னு பசமோல்லுங்கக்கமோ பமோரக்கலமோம்” 

எனறு புதிர மபமோட்டைமோள். 

“எனன விமசஷம் நீ முழுகமோமல் இருக்கியமோ” 

“சீ. நம்ம விஜக்கு கிண்டைர கமோரடைனல அட்மிஷன

கிடடைச்சிருக்கு”



“அதுக்கமோகவமோ இத்தடன ஆரப்பரிப்பு” 

“அடை நீங்க மவற. உங்களுக்கு உலக நிலவரமம 

பதரியடலமய. இந்த கமோலத்துல கிண்டைர 

கமோரடைனல எல்.மக.ஜயும் யூ.மக.ஜயும் 

கிடடைக்கிறதுனனமோ எத்தடன கஷ்டைம் பதரியுமமோ? 

மந்திரிசடப இருந்தமோ மந்திரிமயமோடை சிபமோரிசு 

இல்மலனனமோ கவரனமரமோடை சிபமோரிசும் 

பண்ணனுமமோக்கும். பமோல் பமோயசத்துக்கு 

இனபனமோரு கமோரணம்கூடை இருக்கு. எனனனனு 

பசமோல்லுங்க பமோரப்மபமோம்”

சமோம்பவி மயமோசித்து விட்டு “எனக்கு 

பதரியமலமயம்மமோ சஸபபனஸ டவக்கமோம நீமய 

பசமோல்லிமரன” 

“இனனக்கு எனன நமோள்” 

“ஏன? பவள்ளிக்கிழடம” 



“மச...நமோன அடத மகட்கடல. நல்லமோ மயமோசிச்சுப் 

பமோருங்க. நிடனவுகடள பகமோஞ்சம் பினமனமோக்கி 

விடுங்கசுமமோர நமோனகு வருடைங்களுக்கு முனனமோல் 

மமதகு விஜயகுமமோர அவரகளுக்கும் மமதகு 

சமோம்பவி அக்கமோவிற்கும் இனறுதமோமன டும்டும் 

நடைந்தது. மறந்துட்டீங்களமோ. இனறு 

உங்களுடடைய பவட்டிங் மடை” 

இனறு நமக்கு திருமணநமோளமோ? சமோம்பவிக்மக 

அப்மபமோது தமோன ஞமோபகம் வந்தது. யமோர 

அடதபயல்லமோம் ஞமோபகம் டவத்துக் 

பகமோண்டிருக்கிறமோரகள்? ஞமோபகம் டவத்திருந்து 

தமோன எனன பண்ணப் மபமோகிமறமோம். பகமோண்டைமோடை

மபமோகிமறமோமமோ. மகமோவிலுக்குப் மபமோகப் 

மபமோகிமறமோமமோ இல்டல அவருடைன பகமோஞ்சி 

குலமோவத்தமோன மபமோகிமறமோமமோ? சமோதமோரணமமோய் 

பவட்டிங் மடை எனறமோமலமோ, பிறந்தநமோள் 

எனறமோமலமோ படழயடத நிடனத்து அடச 



மபமோடுமவமோம். நிடனவுகடள மலர டவப்பதில் 

ஒரு சுகம் இருக்கும். ஆனந்தம் பிறக்கும். ஆனமோல்

அவளுக்மகமோ அம்பமோக குத்தியது. படழய 

சம்பவங்கள் அவளுடடைய துனபத்டத 

அதிகப்படைத்தமவ பசய்தன. 

மவண்டைமோம், பழபசல்லமோம் மவண்டைமோம் எனறு 

இருக்கும் மபமோது இவள் வந்து 

ஞமோபகப்படுத்துகிறமோள். 

“எனனக்கமோ அப்படிமய அசந்து மபமோய் 

உட்கமோரந்துட்டீங்க. கல்யமோணமும் முதலிரவும் 

ஞமோபகம் வந்திருச்சமோ” எனறு மகட்டு லதிகமோ தன 

நமோக்டக கடித்துக் பகமோண்டைமோள். “சமோப்பிடுங்கக்கமோ 

ப்ளீஸ” 

“அவர எனன பண்றமோர” 

“புது கம்பபன விஷயமமோ யமோடரமயமோ பமோரக்கப் 



மபமோயிருக்கமோரக்கமோ. முடிஞ்சமோ வந்து உங்கடள 

பமோரக்கமறனனமோர” 

முடிந்தமோல் வருகிறமோரமோ. கல்யமோணமமோன அனறு 

எனன மபசிக் பகமோண்மடைமோம். நம்முடடைய உயிர 

பிரிகிறவடர இந்த நமோளில் நமோம் பிரியக்கூடைமோது, 

எனன வந்தமோலும் சரி. எங்மக இருந்தமோலும் சரி 

ஒனறு மசரந்துவிடை மவண்டும்; ஒனறு மசரந்து 

குளிக்க மவண்டும், ஒனறமோய் மகமோவிலுக்குப் 

மபமோக மவண்டும். ஒனறமோய் சமோப்பிட்டு ஒனறமோய் 

தூங்கி... 

அந்த வமோரத்டதகள் எல்லமோம் கமோற்மறமோடு 

மபமோயிற்றமோ? மசச்மச அவர அப்படிப்பட்டைவர 

இல்டல நம்டம எந்த நிடலயிலும் மறக்க 

மமோட்டைமோர. அவருக்கு அவருடடைய பிரச்சிடன. 

பிசினஸ பநருக்கடி. இதற்கிடடையில் இடத 

பயல்லமோம் ஞமோபகம் டவத்துக் பகமோள்ள 



முடியுமமோ? பசமோல்லப் மபமோனமோல் நமோமமகூடை 

மறந்து விட்மடைமோம். அப்புறம் அவடர குற்றம் 

பசமோல்லி எனன பயன?



16.

எதுக்கமோக குற்றம் பசமோல்ல மவண்டும்? மபமோன 

வருடைம் அவர திருமண நமோள் பகமோண்டைமோடை 

முடனந்தமபமோமத மவண்டைமோம் எனறு 

விட்மடைமோமம. பபமோதுவமோய் பபண்களுக்கு தமோன 

இந்த மமோதிரி பசனடிபமண்ட்ஸகளில் கவனம் 

அதிகம். கல்யமோண நமோள், பிறந்தநமோள், மவடலக்கு 

மசரந்த நமோள், கரப்பமமோன நமோள் எனறு 

ஒவ்பவமோனடறயும் இழுத்து மபமோட்டுக் பகமோண்டு

அடசமபமோடுமவமோம். நமோமம ஒதுக்கி விட்டை 

நிடலயில் இன அடத நிடனத்து எதற்கமோக 

கவடலப் படைமவண்டும்? 



“அவர வரமலனனு உங்களுக்கு வருத்தமமோக்கமோ. 

நமோன மவணுமமோனமோல் அவடர மபமோன மபமோட்டு 

வரச் பசமோல்லட்டைமோ”

“மவணமோம் லதிகமோ குழந்டத எப்படியிருக்கமோ?” 

“சமத்தமோ ஸகூல் மபமோயிட்டு வரறமோ. 

ஏபிசிடிபயல்லமோம் பசமோல்றமோ. ஆக் ஷமனமோடை 

டரம்ஸ ஒப்பிக்கிறமோ” 

அப்புறம் ஒரு சந்திப்பில் லதிகமோ, “அக்கமோ 

கண்டண மூடுங்கமளன” எனறமோள். 

ஏம்மமோ நமோன கண்டண மூடைறதுல உனக்கு எனன 

அவ்மளமோ சந்மதமோஷம் எனறு மனதில் நிடனத்துக் 

பகமோண்டு “எனன விஷயம்” எனறமோள். 

“மூடுங்க பசமோல்மறன. அப்படிமய வமோடய 

திறங்க. திறந்துட்டீங்களமோ?” எனறு லதிகமோ 

சமோம்பவியின வமோயில் சமோக்பலட்டடை திணித்தமோள். 



“எனனடியம்மமோ விமசஷம்?” 

“விஜக்கு விடளயமோடை துடண இல்டலயமோம் 

நச்சரிச்சுக்கிட்மடையிருந்தமோ அதனமோல...” 

“அதனமோல...” 

“ஏன குடற டவக்கணும்னு அவரகிட்மடை 

மகட்மடைன சரி பபத்து பகமோடுத்திருனனுட்டைமோர. 

நமோன இப்மபமோ மூணு மமோசம்” எனறு குதித்தமோள். 

“அடி கள்ளி. இத்தடன நமோளமோ எங்கிட்மடை 

பசமோல்லமவ இல்டலமய நீ” 

‘உங்களுக்கு சரப்டரசமோ இருக்கட்டுமமனனுதமோன 

பசமோல்லடல”

“சந்மதமோஷம் லதி. இனமம நீ ஜமோக்கிரடதயமோ 

நடைந்துக்கணும். பகமோஞ்ச முனனமோடி குதிச்சது 

மபமோல குதிக்கக் கூடைமோது. கடினமமோன மவடல 

எதுவும் பசய்யக் கூடைமோது. மவடலக்கமோரி 



வச்சுக்மகமோ. நல்லமோ சமோப்பிடு. நிடறய பரஸட் எடு.

எனன பதரிஞ்சுதமோ?”

“சரிக்கமோ” எனறு அவள் கண்கலங்கினமோள். 

“ஏய் எனனமோச்சு உனக்கு? ‘உண்டைமோகி‘யிருந்தமோ 

சந்மதமோஷப்படைறடத விட்டுட்டு கலங்கிப் 

மபமோகிறமோமய’ 

“அக்கமோ எங்களுக்பகல்லமோம் சந்மதமோஷம் தந்தீங்க 

எங்கமளமோடை நனடமக்கமோக ஒதுங்கி வந்தீங்க. 

இனனும் எத்தடன நமோடளக்குக்கமோ உங்களுக்கு 

இந்த அவஸடத? இடத குணப்படுத்தமவ 

முடியமோதமோ? நீங்க குணமமோகி வீட்டுக்கு 

வரணும்னு என மனசு பிரமோரத்திச்சுக்கிட்மடை 

இருக்குக்கமோ. அவர எங்கிட்டை பரமோம்ப அனபமோ 

இருக்கமோரக்கமோ. நமோன மகட்கமோமமலமய 

எல்லமோத்டதயும் வமோங்கிதரமோர. அவர படழய 

மமோதிரி மகமோபிக்கறமத இல்டல. பிசினஸ பத்தி 



எங்கிட்மடை கலந்துக்குவமோர. மயமோசடன மகட்பமோர. 

நமோனும் எனக்கு பதரிஞ்சடத பசமோல்லுமவன. 

மகட்டுக்குவமோர. நல்ல மயமோசடனயமோ 

பட்டுதுனனமோ ஏத்துக்குவமோர.

பமமோத்தத்துல அங்மக பபரிய மமோறுதமல 

நடைந்திருக்கு. எல்லமோத்துக்கும் கமோரணம் 

நீங்கதமோங்க்கமோ, உங்கமளமோடை பபருந்தனடம. 

எங்மக என வமோழ்க்டக ஸதம்பிச்சு 

மபமோகுமமமோனனு பயந்துக்கிட்மடையிருந்மதன. 

உங்கமளமோடை சமமயமோசித முடிவமோல் எல்லமோமம 

சரியமோகிடுச்சு. 

அவர எம்மமல கவனம் பசலுத்த 

மமோட்மடைங்கறமோர மகமோபப் படைறமோரனனுதமோமன 

நீங்க வீட்டடை விட்டு பவளிமய வந்தீங்க. 

இப்மபமோதமோன அவர மமோறட்டைமோமர. எனடன 

நனறமோய கவனச்சுக்கிறமோமர. உங்கமளமோடை 



மநமோக்கம் நிடறமவறடுச்சில்மல. அப்புறமும் 

ஏனந்த வனவமோசம். இனமமலமோவது நீங்க 

வீட்டுக்கு திரும்பக் கூடைமோதமோக்கமோ? ஏனக்கமோ மபச 

மமோட்மடைனகிறீங்க. வீட்டுக்கு வந்தமோல் 

எனனவமோம். இங்மக அந்நியனங்க கவனச்சுக்கிற 

அளவுக்கு நமோங்க உங்கடள கவனச்சுக்க 

மமோட்மடைமோமமோ?” 

“லதி, கவனச்சுக்க மமோட்டீங்கனனு 

இல்மலம்மமோ” 

“அப்புறம்” 

“இப்மபமோ அவர உங்கிட்மடை அனபமோ 

நடைந்துக்கலமோம். சரி, நமோன வந்திட்டைமோ அப்புறம் 

படழயபடி மமோறட்டைமோரனனமோ” 

“அபதல்லமோம் மமோறமமோட்டைமோரக்கமோ. நீங்க 

டதரியமமோ வரலமோம். அப்படிமய அவர 



மமோறனமோலும் மமோறட்டுப் மபமோகட்டும். அதனமோல 

எனன நஷ்டைம்? எனக்குத்தமோமன பமோதிப்பு. என 

சந்மதமோஷம்தமோமன மபமோகும். பரவமோயில்டலக்கமோ. 

எங்களுக்க மவண்டி நீங்க எவ்வளமவமோ 

பசஞ்சிருக்கும்மபமோது உங்களுக்கமோக நமோன இடத 

பபமோறுத்துக்கக் கூடைமோதமோ? ப்ளீஸக்கமோ 

நமோங்கபளல்லமோம் இருக்கும் மபமோது அனமோடத 

மமோதிரி இங்மக வந்து இருக்கறது எங்கடள 

வமோட்டுது நமோன இத்தடன பசமோல்மறமன. 

உங்களுக்கு மனமம இளகடலயமோ?” 

“இளகமோம இல்டல லதி. எனக்மக இப்ப 

எனமமல நம்பிக்டகயில்டல. பவறுப்பமோய் 

இருக்கு. நீ சந்மதமோஷமமோய் இருக்கறடத 

பமோரத்தமோல் எங்மக பபமோறமோடமப்பட்டு 

விடுமவனனு பயப்படைமறன. அதுவுமில்லமோம 

எனக்கும் அவருடைன குடும்பம் நடைத்தணும்னு 

ஆடச வந்திருமமமோனனும் இருக்கு” 



“அதுல எனன தப்பு” 

“முடைவன பகமோம்புத் மதனுக்கு 

ஆடசப்படைலமோமமோ? ஆடசக்கும் ஒரு தகுதி 

மவண்டைமோமமோ?” 

“பரவமோயில்டல வமோங்கக்கமோ. நீங்க வீட்டுக்கு 

வந்தமோல் மபமோதும். மத்தபடி எனக்கு எனன 

இழப்பு வந்தமோலும் கவடலயில்டல.”

“இல்டலம்மமோ எனடன வற்புறுத்தமோமத. 

மநரமமோகிறது கிளம்பு. அடுத்த முடற 

வரும்மபமோது விஜடயயும் அடழத்துவமோ” 

“சரிக்கமோ. அப்புறம் ஒரு விஷயம். நமோடளக்கு 

குமமோர மகமோவிலில் ஒரு பூடஜக்கு 

பசமோல்லியிருக்கிமறமோம். அதுக்கு மபமோய்வரப் 

மபமோகிமறமோம். பூடஜ எதுக்கு பதரியுமமோ? 

உங்களுக்கு சீக்கிரமம குணமமோகணும்னுதமோன.



”லதிகமோ மபமோனதும் சமோம்பவிக்கு தன மமமலமய 

பவறுப்பமோய் வந்தது. அவடள பமோரத்தமோல் 

பபமோறமோடமயமோயிருக்கும் எனறு பசமோனமனமோமம 

அது நிஜமமோ? அப்படி நமோம் பசமோல்லலமோமமோ எனறு 

தனடனமய கடிந்து பகமோண்டைமோள் .

அந்த மமோதிரி நிடனவு நமக்கு எப்படி வரலமோம்? 

நமோமம எல்லமோவற்டறயும் பசய்து டவத்து விட்டு 

இப்மபமோது பபமோறமோடமப்படுவபதனறமோல் அது 

எத்தடன பபரிய அசிங்கம்!

இல்டல, பபமோறமோடமயில்டல. 

பபமோறமோடமப்படைக் கூடைமோது. நமோன படை மமோட்மடைன.

எனனுடடைய மபச்சும் மூச்சும் இருக்கும்வடர 

அவரகளுடடைய நனடமடயமய நிடனப்மபன. 

அவரகளுடடைய சந்மதமோஷம்தமோன என 

சந்மதமோஷம். 



கணவன தவிக்கக் கூடைமோது. அவனது வமோழ்க்டக 

வீணமோகக் கூடைமோது எனறுதமோமன அவருக்கு 

கல்யமோணம் பண்ணி டவத்மதமோம். அவனமோ 

கல்யமோணத்திற்கு அடலந்தமோன. மவண்டைமோம் 

மவண்டைமோம் எனறவடன கட்டைமோயப் படுத்தி 

பசய்து டவத்து, அவன அவடள பவறுக்கிறமோன-

நம்டம அதிகமமோய் துதிக்கிறமோன எனறு பவளிமய

வந்துவிட்டு இப்மபமோது 

பபமோறமோடமப்படுவபதனறமோல் அதற்கு எனன 

அரத்தம்? 

நம்முடிடடைய மநமோக்கமம இங்மக 

அடிபடுகிறமத? வமோனமதி எனனமவமோ நம்டம 

தியமோகி எனறு நிடனத்துக் பகமோண்டிருக்கிறமோள். 

இதுவமோ தியமோகம்? அந்த வமோரத்டதக்மக களங்க 

மல்லவமோ பபமோறமோடம? 



மமோதங்கள் ஆக ஆக, லதிகமோவிற்கு வயிறு 

பபருத்தது. மூச்சு வமோங்கிற்று. அவள் ஓடியமோடி 

மவடல பசய்வதும் குடறந்தது. முனபு மமோதிரி 

அடிக்கடி சமோம்பவிடய பமோரக்க மபமோக முடியமோமல்

தவித்தமோள். 

விஜயகுமமோரும், சதமோ பிசினஸ பிசினஸ எனறு 

அடலந்து பகமோண்டிருந்தமோன. அவனுக்கும் மநரம்

ஒழியவில்டல. தவிர அவடள மபமோய் பமோரக்கும் 

பதம்டபயும் அவன இழந்து வந்தமோன. மனதின 

குறுகுறுப்பு அவடன தடுத்துக் 

பகமோண்மடையிருந்தது.

அவள் ஆடிப்மபமோயிருக்கும்மபமோது பகமோஞ்சங்கூடை

கூச்சமமயில்லமோமல், விவஸடதமய இல்லமோமல் 

லதிகமோவுடைன குடும்பம் நடைத்திக் 

பகமோண்டிருக்கிமறமோம். குழந்டத பபற்றுக் 



பகமோள்ளப் மபமோகிமறமோம். இது எந்தவிதத்தில் 

நியமோயம் எனறு நிடனத்தமோன. 

ஒருமவடள அவளுக்கு பதில் நமக்கு வமோதம் 

வந்து படுக்டகயில் கிடைந்தமோல், சமோம்பவியின 

வமோழ்வு பமோழமோகிறமத அவளது இளடம 

வீணமோகிறமத எனறு அவளுக்கு மவறு கல்யமோணம்

பசய்து டவத்து குழந்டத பபற்றுக் பகமோள்ள 

அனுமதித்திருப்மபமோமமோ?

எல்லமோவற்றற்கும் பபருந்தனடம மவண்டும். 

பபரிய மனசு மவண்டும். நமோம் நம்முடடைய 

ஆசமோபமோசத்திற்கு அடிடமயமோகி விட்மடைமோம். 

அவள் எப்படி மபமோனமோல் எனன எனறு ஒதுக்கி 

விட்மடைமோம். இந்த நிடலயில் அவளுடடைய 

முகத்டத எப்படி ஏறடைமுடியும்? அவனுக்கு 

குறுகுறுத்தது. 



அதனமோமலமய அவடள பமோரக்கப் மபமோவடத 

தவிரத்து வந்தமோன. அவ்வப்மபமோது மபமோன 

பண்ணி அவளுடைன மபசுவமோன. 

எப்படியிருக்கிறமோய் சமோம்பவி எனக் மகட்டு 

விஜயின லீடலகடள பசமோல்லி, பிசினசின 

விரிவமோக்கத்டதச் பசமோல்லி டவத்து விடுவமோன. 

மபமோன ஒரு தற்கமோப்பு ஆயுதம். கமோரியத்திற்கு 

கமோரியமும் நடைக்கும், அடுத்தவரகளுடைன 

மபசும்மபமோது அவரகளின அவஸடத நம்டம 

தமோக்கமோது. அவரகள் கண்கள் நம்டம கவரமோது. 

பிடித்து இருக்கமோது. சமோட்டடையமோல் அடிக்கமோது. 

பரமோம்ப பமோதுகமோப்பமோன நழுவலுக்கு மபமோன ஒரு 

உபமயமோகமமோன சமோதனம். 

லதிகமோகூடை அவடன, “அக்கமோடவ மபமோய் 

பமோருங்க” எனறு விரட்டுவமோள். “எனனமோலதமோன 

மபமோக முடியடலமய நீங்க மபமோகக் கூடைமோதமோ” 



“மபமோகக் கூடைமோதுனனு இல்டலடி, மநரம் 

கிடடைக்க மவணமோமமோ?”



17.

“இங்மக இருக்கிற பமோரவதிபுரத்திற்கு எவ்மளமோ 

மநரம் மவணும். மநரமில்டலனனு பசமோல்லி 

ஊடர ஏமமோத்தமோதீங்க அது உங்களுக்மக 

அடுக்கமோது.” 

“ஆமமோண்டி, நமோன ஊடர ஏமமோத்தமறன. ஊடர 

ஏமமோத்தித்தமோன இந்த பசமோத்துக்கடள 

சம்பமோதிச்மசன உனடன கட்டிக் பகமோண்மடைன. 

எனடனவிடை உனக்குத்தமோன அவள் மமல் 

அக்கடறயமோ. நமோன அவடள எவ்மளமோ 

மநசிச்கிமறனனு பதரியுமமோ” எனறு 

உணரச்சிகடள பகமோட்டுவமோன. 

“சும்மமோ ஒரு மபச்சுக்கு பசமோனனமோ அடதமய 

பபரிசமோ எடுத்துட்டு மபசறீங்கமள. அக்கமோ மமல 



உங்களுக்கிருக்கிற பிரியம் எனக்கு பதரியமோதமோ 

எனன?” 

“பதரிஞ்சுதமோன இப்படி மபசறயமோக்கும். 

கமோடலலகூடை அவகிட்மடை மபமோனல மபசிமனன 

பதரியுமமோ உனக்கு?” 

“ஏங்க மபமோனல மபசினமோ மபமோதுமமோ? அக்கமோ 

தப்பமோ எடுத்துக்க மமோட்டைமோங்க? உங்களுக்கு மநரம்

கிடடைச்சமோ மநரில் மபமோய்வமோங்க இல்லமோட்டி 

விட்டிருங்க. மபமோனபலல்லமோம் மபச 

மவண்டைமோம்?”

“ஏண்டி” 

“உங்களுக்கு மவணுமமோனமோ அவங்க 

மதடவப்படைமோம இருக்கலமோம். உங்களுக்கு நமோன 

இருக்கலமோம். அவங்களுக்கு யமோர இருக்கமோ? நீங்க 

மட்டும்தமோமன. அப்படியிருக்கும்மபமோது 



உங்கடள பமோரககணும், உங்ககிட்மடை 

எண்ணங்கடள பகிரந்துக்கணும்னு 

அவங்களுக்கும் மதமோணுமில்டல. ஏனந்த 

ஓரவஞ்சடன” 

அவள் பசமோல்வதில் இருந்த உண்டம 

அவனுக்கும் புரிந்தது. மறு நமோமள சமோம்பவிடய 

பமோரக்கப் மபமோனமோன. 

அவடன கண்டைதும் அவள் கண் பசமோரிந்து 

உணரச்சி வசப்பட்டைமோள். புசுபுசுபவனறு 

பபருமூச்சு விட்டைமோள். “லதிகமோ எப்படிங்க 

இருக்கமோ. ஒழுங்கமோ சமோப்பிடைறமோளமோ. பசக்கப்புக்கு 

மபமோய் வரமோளமோ?” 

“மபமோய் வரமோ சமோம்பி”

‘ஏன உங்க உடைம்பு இடளச்சிருக்கு. சரியமோ 

சமோப்பிடைற தில்டலயமோ?” 



“அடலச்சல். மவபறமோண்ணுமில்டல” 

“அதுசரி, அவளுக்கும் இப்மபமோ 

ஏழுமமோசமில்டல?”

“அப்படினனுதமோன நிடனக்கிமறன” 

“நிடனக்கிறீங்களமோ. இதுதமோன நீங்க அவடள 

பமோரத்துக் பகமோள்கிற லட்சணமமோ? இது ஏழமோவது 

மமோசம்தமோன. சீமந்தம் நடைத்த மவணமோம்?” 

“அவங்க அண்ணனும் அண்ணியும் 

நடைத்தமறமோம்னமோங்க. நமோனதமோன 

மவணமோம்னுட்மடைன” 

“ஏன?” 

“எனக்கு பிடிக்கமல”

“அதுதமோன ஏனமனன?” 

“நீ இல்லமோம சீமந்தம் எப்படி? நீ வீட்டுக்கு 



வருகிறமோயமோ ஜமோம்ஜமோம்னு நடைத்தச் பசமோல்மறன” 

“சரிங்க நமோன வந்தமோதமோன நடைக்கும்னமோ வமரன. 

ஆனமோ ஒரு கண்டிஷன” 

“எனன?” 

“அது முடிஞ்சதும் திரும்ப வந்திருமவன. 

எனடன அங்மகமய இருக்கும்படி 

கட்டைமோயப்படுத்தக் கூடைமோது” 

இதற்கு அவன பதில் பசமோல்லவில்டல. 

“பிரசவத்துக்கு அவடள பிறந்த வீட்டுக்கு 

அனுப்பப் மபமோறீங்களமோ?”

அதுதமோமன முடற. அவங்கண்ணன அடழச்சுட்டு

மபமோமறனனு தமோன பசமோனனமோர”

“மவணமோங்க. அவங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம்? 

நம்ம வீட்டிமலமய நடைக்கட்டும். அவங்க 



அண்ணனும் அண்ணியும் மவணுமமோனமோ இங்மக 

வந்து தங்கட்டும். லதிகமோ மபமோய் விட்டைமோல் விஜ 

ஏமமோந்து மபமோவமோ. உங்களுக்கும் கஷ்டைமமோயிடும். 

டகயுடடைஞ்ச மமோதிரி இருக்கும்.” 

“சமோம்பி! எப்மபமோதும் எங்கடள பத்திமய 

கவடலப் படுகிறமோமய. உனடன பத்திமய 

நிடனக்க மமோட்டைமோயமோ. உனக்கு கவடலமய 

கிடடையமோதமோ?” 

“இன கவடலப்பட்டு எதுக்கமோகுது. மபமோங்க 

கண்ணமோ. மபமோய் வடளகமோப்பிற்கு விமரடசயமோய் 

ஏற்பமோடு பண்ணுங்க. அக்கம்பக்கத்து வீட்டு 

குழந்டதகமளமோடை டககள் எல்லமோம் அனனக்கு 

கலகலக்கணும். எனன பதரிஞ்சுதமோ? இனனும் 

ஏன கவடல. அதமோன வமரனகிமறனல்டல. 

சந்மதமோஷமமோ கிளம்புங்க”



லதிகமோவின சீமந்தம் சிறப்பமோய் நடைந்து 

முடிந்திருந்தது. சமோம்பவிடயயும் அங்கு 

அடழத்துப் மபமோயிருந்தமோரகள். சுற்றமும் நட்பும் 

வீட்டடை நிடறத்து கலகலபவனறருக்க, 

அவளுக்கு பபருமிதமமோக இருந்தது. 

சமோம்பவி விமசஷம் முடிந்த டகமயமோடு தனடன 

விடுதியில் பகமோண்டு விடும்படி கணவடன 

மகட்டுக் பகமோண்டைமோள். அவனும் லதிகமோவும் 

எத்தடனமயமோ வற்புறுத்தியும் கூடை அவள் 

மகட்கவில்டல. மபமோமய தீர மவண்டும் எனறு 

பிடிவமோதம் பிடித்து வந்து விட்டைமோள். 

அத்தடன மபருக்கு மத்தியில் தமோன மட்டும் 

மரக்கட்டடையமோய் கிடைப்பது அவளுக்கு சங்கடைம் 

தந்தது. ஆனந்தமமோய் இருப்பவரகளுக்கு தமோன 

ஒரு முட்டுக்கட்டடை எனறு நிடனத்தமோள் புழு 

மபமோல பநளிந்தமோள். 



குழந்டதகள் வடளயல் குலுக்கி நடைக்க 

அவளுக்கு ஏக்கம் பிறந்தது. ஸகூல் பருவம் 

ஞமோபகத்தில் பிசிறயது. அப்மபமோபதல்லமோம் 

அவள் சரியமோன வடளயல் டபத்தியம் வீட்டில் 

விருந்பதனறு யமோர வந்தமோலும் கமோசு வசூலித்து 

வடளயல் வமோங்கி விடுவமோள். 

ஊரில் யமோர வீட்டில் சீமந்தம் நடைந்தமோலும் ஒடிப் 

மபமோய் பிரசண்ட் பசமோல்லி விடுவமோள். ஓசியில் 

சமோப்பிட்டு, டககடள நிரப்பிக் பகமோண்டு குலுங்க 

குலுங்க ஓடி வருவமோள். அழகு பமோரத்து பூரித்துப் 

மபமோவமோள். 

“ஏண்டி இப்படி வடளயல் வடளயல்னனு 

அடலயமற...” எனறு அம்மமோ திட்டுவமோள். 

“அடுத்தவங்க வீட்டுக்பகல்லமோம் 

மபமோகக்கூடைமோது?” எனறு கண்டிப்பமோள். 



“அப்மபமோ நீமய வமோங்கித் தமோ!” 

“மநத்துதமோமனடி பமோல் மநமோட்டுமல இருந்த ஒரு 

ரூபமோடய எடுத்துக்பகமோண்டு மபமோனமோய்...? அந்த 

வடளயல் எனனமோயிற்று?”

“உடடைஞ்சு மபமோச்சும்மமோ” எனறு கப்பல் கவிழ்ந்த

மமோதிரி விசனப்படுவமோள். அப்பமோ தடலயிட்டு, 

“சரி வமோம்மமோ நமோன வமோங்கித் தமரன” எனபமோர. 

அம்மமோ விடைமமோட்டைமோள். “மவண்டைமோங்க. வமோங்கி 

தரமோதீங்க. இந்த முண்டைம் அஞ்சு நிமிஷம்கூடை 

பவச்சிருக்க மமோட்டைமோ?” எனறு தடுப்பமோள். 

அம்மமோவுக்கு பதரியும் சமோம்பவியின லீடலகள். 

படழயடத நிடனத்தமபமோது தமோய் தந்டத பமோசம் 

மபமோங்கிற்று. அவரகள் எத்தடன பசல்லமமோய் 

வளரத்தமோரகள்! மகட்படதபயல்லமோம் வமோங்கித் 

தருவமோரகமள... அப்படிப் பட்டைவரகடள 



படகத்துக் பகமோண்டு வந்ததமோல் தமோன நமக்கு 

இந்த தண்டைடனயமோ? 

வீட்டடை விட்டு வந்தமபமோது பபற்ற வயிறு 

எப்படி எரிந்திருக்கும்...? அப்பமோ எத்தடன 

பமோடுபட்டு இருப்பமோர? அவரகளின சமோபம் தமோன 

எனடன வமோட்டுகிறமதமோ எனறு கூடை 

நிடனத்தமோள். 

நமோன இப்படி கிடைக்கிமறன எனபது 

அவரகளுக்குத் பதரியுமமோ...? பசமோல்லி 

அனுப்புமவமோமமோ? மவண்டைமோம். அனறு எத்தடன 

வீரமோப்புடைன வந்து விட்டு இப்மபமோது பசமோல்லி 

அனுப்பினமோல் அது அசிங்கம். தவிர 

அவரகளுக்கு பதரிந்து விட்டைமோல் மட்டும் நமக்கு 

சரியமோகி விடைப் மபமோகிறதமோ எனன? 

லதிகமோவிற்கு குழந்டத பிறந்தது. ஆண் குழந்டத 

சமோம்பவி தமோமன பபற்பறடுத்தது மபமோல 



பூரித்துப்மபமோனமோள். ஆஸபத்திரியிலிருந்து 

டிஸசமோரஜமோகி மபமோகிறமபமோது லதிகமோ 

குழந்டதயுடைன சமோம்பவிடய பமோரக்க 

வந்திருந்தமோள். 

குழந்டத லதிகமோவின சிகப்டபயும், கணவனன 

முகத்டதயும் உரித்துக் பகமோண்டிருந்தது. 

சமோம்பவிக்கு பபருமிதம் பிடிபடைவில்டல. விஜ, 

“பதமோடைமோதம்மமோ இவன என தம்பி! என தம்பி... !” 

எனறு கிள்ளி கிள்ளி பகமோஞ்சினமோள். முத்தம் 

பகமோடுத்தமோள். கட்டிக்பகமோண்டு குழந்டதடய 

திணறடவத்தமோள். 

“லதி! குழந்டதடய நல்லமோ பமோரத்துக்மகமோ, 

உடைம்டப கவனச்சுக்மகமோ. மலகியம் சமோப்பிடு. 

வயிறு தளரந்து மபமோகமோம பபல்ட் மபமோட்டுக்மகமோ. 



தவறமோம உடைற்பயிற்சி பசய்” எனறு தமோயின 

ஸதமோனத்திலிருந்து சமோம்பவி ஆமலமோசடனகள் 

வழங்கினமோள்.

“அக்கமோ! திரும்பத் திரும்ப மகட்கிமறமனனனு 

நிடனக்க மவண்டைமோம். இனமமலமோவது நீங்க 

வீட்டுக்கு வரக் கூடைமோதமோ?”

“மநரம் வரும்மபமோது வருகிமறம்மமோ” எனறு 

அவடள சமமோதமோனப்படுத்தி அனுப்பினமோள். 

அந்தமநரம் வருமமோ. எப்மபமோது வரும் எனறு 

அவள் கமோத்துக் பகமோண்டிருந்தமோள். 

அந்த மநரம் விடரவிமலமய வருவதற்கமோன 

அறகுறகள் பதரிகிற மமோதிரி இருந்தது. அனறு 

வமோனமதி இல்டல. பவளிமய யமோடரமயமோ 

பமோரக்கப் மபமோயிருந்தமோள். தனடம அவடள 

வமோட்டிற்று. மனம் பலகீனப்பட்டு 

எனபனனனமவமோ கற்படன பண்ணின. 



உள்ளம் புழுங்க ஆரம்பித்தது. இனனும் நமோன 

எதற்கமோக இருக்கிமறன...? யமோருக்கமோக...? வீணமோய் 

மண்ணிற்குப்பமோரம். மனக் கஷ்டைம். 

ஆண்டைவமோ...எனடன சீக்கிரம் அடழத்துக் 

பகமோள்ளக் கூடைமோதமோ? 

டைமோக்டைர மமோதம் ஒரு முடற வந்து அவடள 

பசக்கப் பண்ணிவிட்டு மபமோவமோர. வழக்கம் 

மபமோல அனறும் வந்திருந்தமோர. அவளுடடைய 

பி.பி.டய பமோரத்தவருக்கு வியப்பு. நமோரமலமோக 

இருந்தது. பகமோலஸட்ரமோல் சுகபரல்லமோம் படைஸட் 

பண்ணி பமோரத்து விட்டு, “எல்லமோமம 

குடறந்திருக்கிறதம்மமோ கீப் இட் அப்” எனறு 

வமோழ்த்தினமோர. 



18.

எது குடறந்து எனன பிரமயமோஜனம். பமோழமோய் 

மபமோன மநமோய் குணமமோக மவண்டுமம. 

“சமோம்பவி! உங்க மனசுல எந்தவித 

கவடலயுமில்லமோம பமோரத்துக்குங்க. மன 

உறுதிமயமோடை இருக்கணும். தளரந்து 

மபமோக்கூடைமோது. பதம்பும் நம்பிக்டகயும் இந்த 

சமயத்துல பரமோம்ப பரமோம்ப முக்கியம். விடைமோ 

முயற்சியமோலயும் மமனமோ டதரியத்தமோலும் எந்த 

மநமோடயயும் குணப்படுத்தலமோம். ஃபமோர 

எக்சமோம்பிள் எம்.ஜ.ஆடரமய 

எடுத்துக்கங்கமளன. அவருக்கும் ஆரம்பத்துல 

பமோரமோலிஸிஸ அட்டைமோக் ஆகியிருந்தது. பினனமோல 

அது கிட்னடய பமோதிக்கிற அளவுக்குப் மபமோன 



மபமோது கூடை அவர மனம் தளரமல. அத்தடன 

சிவியரமோன மநமோய்க்கு இடடையிலும் அவர தமோக்கு 

பிடிச்சமோரனமோ அதுக்கு கமோரணம் அவருடடைய 

துணிச்சலும், கடரமயறவிடைலமோம் எனகிற 

நம்பிக்டகயும் தமோன”

டைமோக்டைர அவளுக்கு பதம்பு தந்தமோர. அட்டவஸ 

பண்ணினமோர. அவருடடைய மபச்சு மகட்பதற்கு 

நனறமோகத் தமோன இருந்தது. அட்டவஸ எனபது 

எளிதமோன ஒனறு. அடுத்தவரகளுக்கு ஆமலமோசடன

பசமோல்லி விட்டு நமோம் பமோட்டிற்கு மபமோய்க் 

பகமோண்மடை இருக்கலமோம். அனுபவித்து பமோரத்தமோல்

தமோன அருடம புரியும்.

சமோம்பவி படுக்டகயில் கிடைக்க முடியமோமல் 

பநளிந்தமோள். டைமோக்டைர மபமோனதும் அவளுக்கு 

மபமோரடித்தது. தூக்கம் பிடிக்கவில்டல. எத்தடன 

மநரம்தமோன தூங்கிக் பகமோண்மடை இருப்பதமோம், 



கட்டியில் பபமோதிடக தமிழரசனம் ‘மீண்டும் 

வருமவன’ கவிடத பதமோகுதி இருக்க எடுத்து 

பிரித்தமோள். 

‘மஜமோடி குருவிமயமோடு கூடிக்களிக்கும் மநரம் 

வந்தமோச்சு! சுபமவடள.

பநருங்கியமோச்சு; ஊமரமோடும் உறமவமோடும் 

வீதியுலமோவரும் மநரமமோச்சு;

ரமோத்திரிக்கு மூச்சு கமோத்து ஒண்ணமோ மசர ரகசிய 

மபச்சு ஆரம்பமோமமோச்சு; 

பூத்திருந்த மனசுக்குள்மள இனபத்மதன 

வடியுதுபமோரு கமோத்திருந்த

கமோமம் வந்து கண்ணுக்குள்மள மகமோலம் மபமோடுது;

தீயக் கிரகங்கள் நிழல்படைமோ நமோள்பமோரத்த, மநரம் 

பமோரத்த 



தம் இனத்மதமோடு பபமோருத்தம் பமோரக்கப் 

புறப்பட்டைன சிட்டுக்கள்’

வரமவற்பு முழங்க ஆண்குருவி வீட்டைமோடர 

அடழத்து. புதிய

மலரகளமோல் அலங்கரிக்கப்பட்டை விரிப்பில் அமர 

டவத்தன;

கவிடத படிக்க படிக்க கணவன 

நிடனப்பபடுத்தது. அவடன பமோரக்க 

மமோட்மடைமோமமோ மபச மமோட்மடைமோமமமோ எனறருந்தது. 

ஆடச பபமோங்கிற்று. இந்மநரம் விஜ எனன 

பண்ணிக் பகமோண்டிருப்பமோள்?

ஸகூலில் இருப்பமோளமோ? இனறு சனக்கிழடம 

ஆயிற்மற. வீட்டில்தமோன இருப்பமோள். தம்பிமயமோடு

விடளயமோடிக் பகமோண்டிருப்பமோள். அவள் 

மயமோசித்துக் பகமோண்டிருந்து மபமோது ஆயமோ வந்து, 



“உங்கடள பமோரக்கிறதுக்கு இரண்டு மபர 

வந்திருக்கமோங்க. வரச் பசமோல்லட்டுமமோ?” எனறமோள்.

“யமோரமோம்?” 

“உங்கமளமோடை அப்பமோவும் அம்மமோவும்...” 

“அப்பமோ...அம்மமோவமோ?” அவளுக்கு அழுடக 

முட்டிற்று. கண்கள் மடடை திறந்தன. “உடைமன 

வரச்பசமோல்!” எனறு குதூகலித்தமோள்.

அவள் ஆவலுடைன வமோசடலமய பமோரத்திருக்க 

உள்மள நுடழந்த அம்மமோ, “சமோம்பவி!” எனறு 

ஒடிவந்து கட்டிக் பகமோண்டைமோள். “உனக்கு இந்த 

கதியமோ வரணும்? உனடன இந்த நிடலடமயிலமோ 

நமோங்க பமோரக்கணும்” எனறு ஒப்பமோரி டவக்கமோத 

குடற. 

அப்பமோவும் அவளுடடைய டகடய 

பிடித்துக்பகமோண்டு மவுனமமோய் அழுதமோர. 



“எங்களுக்கு இனடனக்குதமோம்மமோ விஷயம் 

பதரியும். இங்மக ஒரு மவடலயமோய் வந்மதமோம். 

அப்மபமோதமோன பக்கத்து வீட்டு மமோமி பசமோனனமோ” 

அம்மமோடி! ஆனமோலும் உனக்கு இத்தடன 

டவரமோக்கியம் கூடைமோதுடி நல்லமோ இருந்தப்மபமோ 

மபமோடைமலனனமோலும் சீக்கமோ இருக்கும் மபமோது கூடை 

கடிதம் மபமோடை உனக்கு மதமோணலிமய... 

கடைவுமள...எம்மக எனன பமோவம் பண்ணினமோ? 

அவளுக்கு ஏனந்த தண்டைடன? எங்கடள 

படகச்சுக்கிட்டு மபமோனமோலும் எங்மகயமோவது 

சந்மதமோஷமமோ இருந்தமோ சரினனு இருந்மதமோமம...” 

அம்மமோ தனடன கட்டுப்படுத்திக் பகமோள்ள 

முடியமோமல் புலம்ப ஆரம்பித்தமோள். 

“அது சரி நீ ஏன இங்மக இருக்கணும். வீடு 

எனனமோச்சு?”



“நமோனமோதமோம்மமோ இங்மக வந்துட்மடைன 

அவருக்கும் குழந்டதகளுக்கும் சிரமம் பகமோடுக்க

மவண்டைமோம்னு” 

“கமோதலிச்சு கட்டிக்கிட்டைவனுக்கு சிரமம் 

பகமோடுத்தமோ எனனம்மமோ? நீ முடைங்கிக் 

கிடைக்கும்மபமோது உனடன கவனச்சுக்கிறடத விடை

மவறு எனன மவடல அவனுக்கு...” 

“ஏண்டி கத்தி ஊடர கூட்டைமற? சமோம்பவி! 

எங்கமளமோடை ஊருக்கு வந்திரும்மமோ எங்களுக்கு 

எந்த சிரமமும் இல்மல. நீ மபமோனதிலிருந்து 

வீடுவிடைமோ இல்டல சூனயம் பிடிச்சு கிடைக்கு”

“மவண்டைமோம்ப்பமோ இங்மக சிகிச்டச 

நடைந்துக்கிட்டிருக்கு பரமோம்ப நல்லமோ 

கவனச்சுக்கிறமோங்க ஐ ஆம் ஹமோப்பி!” 

“டைமோக்டைர எனனம்மமோ பசமோல்றமோங்க?” 



“நல்ல இம்ப்ரூவ்பமண்ட் இருக்குங்கிறமோர. 

சீக்கிரமம நமோன எழுந்து நடைமமோடுமவன 

எனகிறமோர” “எனறு கூசமோமல் மபசினமோள். 

“சமோம்பி! உன குழந்டதடய நமோன பமோரக்கலமோமமோ?”

“எனனம்மமோ இப்படி மகட்கிறமோய்? உனக்கில்லமோத

உரிடமயமோ வீட்டுக்கு மபமோய் பமோரும்மமோ அங்மக 

லதிகமோ கூடைப் பிறக்கமோத தங்கச்சியமோ இருக்கமோ. 

உங்கடள பமோரத்தமோல் அவ பரமோம்ப 

சந்மதமோஷப்படுவமோ” 

“சரிபயனறு வீட்டிற்கு மபமோனவரகடள 

விஜயகுமமோரும், லதிகமோவும் வருந்தி வருந்தி 

உபசரித்தமோரகள், அனடப பபமோழிந்து பநகிழ 

டவத்தமோரகள். இரண்டு நமோட்களமோவது இருந்து 

விட்டுதமோன மபமோகமவண்டும் எனறு 

வற்புறுத்தினமோரகள். 



“மமோப்பிடள! இத்தடன நமோளமோ உங்கடள 

புரிஞ்சிக்கமோம இருந்துட்மடைமோம். எங்கடள 

மனனச்சிருங்க. நமோன ஒரு அவசர மவடலயமோ 

வந்மதன. இன நமோங்க அடிக்கடி வமரமோம் அம்மமோ 

லதி! இன நீயும் கூடை எங்க மகதமோம்மமோ” எனறு 

அவரகள் மனபமோரத்துடைன கிளம்பி மபமோயினர. 

சமோம்பவிக்கு தன பபற்மறமோரகடள பமோரத்ததும் 

துக்கம் அதிகமோமயிற்று. அவரகடள பமோரக்க 

மமோட்மடைமோமமோ எனகிற ஏக்கம் மபமோய் ஏன 

பமோரத்மதமோம் எனறமோயிற்று. அவரகளும் கவடலப் 

படும்படியமோயிற்மற எனறு நிடனத்து 

வருந்தினமோள்.

எல்மலமோருக்கும் நமோன ஒரு கமோட்சிப் 

பபமோருளமோகவும் கவடலப் பபமோருளமோகவும் 

ஆகிவிட்மடைன. இதிலிருந்து எனக்கு 

விடுதடலமய கிடடையமோதமோ? அவளுக்கு அழுடக 



அழுடகயமோய் வந்தது. ஓபவன கதற மவண்டும் 

மபமோல் இருந்தது. ஆனமோல் ஓடச வரவில்டல.

நமோக்கு வறண்டு மபமோனது. பதமோண்டடை 

பசருமிற்று தண்ணீ குடித்தமோல் மதவலமோம் 

மபமோலிருந்தது.

“ஆயமோ” எனறமோள். ஆனமோல் அந்த வமோரத்டத 

பவளிமய வரமோமமலமய அடைங்கிப் மபமோயிற்று. 

“ஆயமோ...ஆயமோ” எனறு கத்திப் பமோரத்தமோள். 

கரகரப்புதமோன பவளிப்பட்டைது. யமோடரயும் 

அடழத்து புண்ணியமில்டல எனபது புரிந்தது. 

பவளிமய பிள்டளகள் கமரமுமரபவனறு 

விடளயமோடிக் பகமோண்டிருந்தன. சங்கு மவறு 

ஊதிற்று. 

வலது டகக்கு எட்டுகிற தூரத்தில்தமோன தண்ணீர 

ஜக் இருந்தது. அனமோல் எப்படி? எட்டி எடுக்க 



மவண்டுமம நம்மமோல் முடியுமமோ? புரண்டு படுக்க 

முயனறமோள். முடியவில்டல. முட்டி எல்லமோம் 

வலித்தது. பிடித்து இழுத்தது. 

தடலடய திருப்பி வலது டகடய நீட்டை 

மவண்டும் எனறு முயனறமோள். வலி உயிர 

மபமோயிற்று. வலது டகமய எடு. அந்த தண்ணீடர 

எடு, மூடள உத்தரவு பகமோடுத்து பரமோம்ப 

மநரமமோகியும் கூடை அது அப்படிமய கிடைந்தது. 

அவளுக்கு அழுடகயமோய் வந்தது. நமோக்கு வறண்டு

மபமோய் இருமல் வந்தது. குலுங்கி இரும்மிய 

மபமோது வலது கமோலும் எம்பி தமோழ்ந்தது. முதலில் 

அவள் அடத உணரவில்டல. அடுத்த முடற 

இருமிய மபமோது வலது டகயும் கூடை அடசந்த 

மமோதிரி பதரிந்தது.

எனன ஆச்சரியம்! 



அவளுக்கு உற்சமோகம் பிறந்தது. விரல்கடள 

அடசத்துப் பமோரத்தமோள். அடசந்து பகமோடுத்தன. 

அவளுக்கு சந்மதமோஷம் பிடிபடைவில்டல. 

இத்தடன நமோட்கள் முடைங்கிக் 

கிடைந்தனமவ...இப்மபமோது எப்படி...? இது நிஜமமோ?

கனவமோ... இல்டல நனவமோ? 

இது நமோம்தமோனமோ? நம் டகதமோனமோ? இடவகள் 

நனமுடடைய விரல்கள் தமோனமோ? 

சமோம்பவிக்கு அவளுடடைய கண்கடளமய நம்ப 

முடியவில்டல நரம்புகள் புடடைத்தன. மகிழ்ச்சி 

தடலக்மகறயது. அவளுக்கு எங்கிருந்து 

அத்தடன சக்தி வந்தபதன பதரியவில்டல. பலம்

முழுவடதயும் வலது டகயில் பசலுத்தி முயல 

டக பமல்ல பமல்ல எழும்பிற்று. 

“டஹயமோ! நமக்கு டக வருகிறது! எம்புகிறது! 

இமதமோ...இமதமோ இனனும் பகமோஞ்சம்...இனனும் 



பகமோஞ்சம்... மபமோடைமோ ரமோஜமோ மபமோ” டக ஜக்கிடைம் 

பநருங்கிற்று, அவள் தம் பிடித்து அடத கவ்வ 

முயல, ஜக் தட்டி விடைப்பட்டு கீமழ விழுந்து 

தண்ணீடர பகமோட்டியது.

தண்ணீர மபமோனமோல் மபமோகட்டும். நமக்கு டக 

வந்து விட்டைது. அது மபமோதும். இமதமோ கமோடலயும் 

அடசக்க முடிகிறது. தமோங்க் கமோட். 

ஓ! வமோட் எ ஒனடைர மிரரக்கிள். அதிசயம் ஆனமோல் 

உண்டம. நமோம் குணமடடைந்து விட்மடைமோம். நம் 

கட்டுக்கள் விலகிவிட்டைன. அவளுக்குச் 

சந்மதமோஷம் பிடிபடைவில்டல. மனமும் உடைலும் 

ஆரப்பரித்தது. ஆரவமோரம் பசய்தது. டஹ! 

டகடய தூக்கு மடைக்கு. நீட்டு! உதறு. கமோமல நீயும்

நீளு. மடைங்கு குதி! நடை ஓடு பலப்ட் டரட்! 

பலப்ட் டரட்! ஒன டூ த்ரீ ஃமபமோர



ஆ!

ஹமோ...ஊ...தும், கும்! அட்படைனஷன! ஸடைமோண்ட் 

அட் ஈஸ! பலப்ட் டைரன! சமோம்பவி! ஒமப த 

ஆரடைரஸ. டரட் டைரன! எபவுட் டைரன. ஆன யுவர 

மமோர, பலப்ட் டரட், பலப்ட் டரட்! 

சமோம்பவி அடறக்குள் இங்குமங்கும் நடைந்தமோள். 

குழந்டத மபமோல துள்ளினமோள். குதித்தமோள். எனன 

இது இப்படி எல்லமோம் சிறு பிள்டளத்தனமமோய் 

நடைந்து பகமோள்கிமறமோம் எனறு அவள் 

நிடனக்கவில்டல. 

முகத்தில் பதனறலடித்த மமோதிரி ஒரு மலரச்சி 

கண்களில் ஒரு புத்துணரச்சி ஓ... ஓ... எனக்கு டக 

வந்து விட்டைது. கமோல் வந்து விட்டைது. இழந்த 

துனபத்டத எல்லமோம் நமோன திரும்ப பபற்று 

விட்மடைன. இடத உடைமன எல்மலமோருக்கும் 

அறவித்தமோக மவண்டுமம! 



வமோனமதி! வமோனமதி! இங்மக டகடய 

நீட்டுகிமறன. இமதமோ மடைக்குகிமறன. இமதமோ 

கட்டிலில் இருந்து குதிக்கிமறன. நமோன பூரண 

குணம் அடடைந்து விட்மடைன. எனக்கு இன 

யமோருடடைய உதவியும் மதடவயில்டல. 

யமோருக்கும் நமோன பமோரமில்டல.

அம்மமோ! அப்பமோ உங்கள் மகள் மதறவிட்டைமோள். 

குமமோர உங்களுடடைய மடனவி பிடழத்துக் 

பகமோண்மடைன பமோருங்கள். ஆமமோம் லதிகமோ! உன 

பிரமோரத்தடன பலித்துவிட்டைது 

விஜ! உங்க அம்மமோ மறு பிறப்பு 

எடுத்துட்மடைனடி அவள் உல்லமோசத்தில் மிதக்க 

அப்மபமோது உள்மள வந்த வமோனமதி, அப்படிமய 

ஸடைன ஆகி நினறமோள். அவளுடடைய கண்கள் 

விரிந்தன. மகிழ்ச்சிடய பகமோட்டின. 



“அக்கமோ வமோட் எ சரப்டரஸ. நீங்க 

குணமமோயிட்டீங்க. உங்க ரத்தக் குழமோயில் இருந்த 

கிளமோட் கடரஞ்சு மபமோயிருக்கணும். 

உங்களுடடைய துனபபமல்லமோம் மபமோயிருச்சு” 

எனறு ஓடி வந்து கட்டிக் பகமோண்டைமோள். 

“உங்கடள பமோரத்ததும் எனக்கு டக கமோல் 

வரமலக்கமோ இந்த பசய்திடய உடைமன 

அறவித்தமோக மவண்டும். இருங்கள் உங்கள் 

கணவருக்கு மபமோன மபமோட்டு வரவடழக்கிமறன”

.
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“மவண்டைமோம் வமோனமதி! நமோமன அங்மக மபமோய்க் 

பகமோள்கிமறன. திடீபரன மநரில் மபமோய் குதித்து 

அவருக்கு சரப்டரஸ பகமோடுக்கப் மபமோகிமறன.”

“உங்களமோல தனயமோ மபமோக முடியுமமோ? நமோனும் 

வரட்டுமமோ?”

“மவணமோம் நமோன ஆட்மடைமோவில் மபமோய்க் 

பகமோள்கிமறன” எனறு அவளிடைம் பணம் 

வமோங்கிக் பகமோண்டு பவளிமய வந்தமோள். வமோனமதி 

இனனமும் பிரடமயில் இருந்து விடுபடை 

முடியமோமல் நினறருந்தமோள். 

ஆட்மடைமோவில் மபமோகும்மபமோது அவளுக்கு குஷி 

பிறந்தது. பவளிக்கமோற்று இதம் தந்தது. 



வமோகனங்கடளப் பமோரத்து டகயமோட்டை மவண்டும் 

மபமோல பவற எழுந்தது. 

பபமோதிடக தமிழரசனன ‘இன எனறும் வசந்தம்’ 

கவிடதகள் அவளுடடைய மனதில் ரீங்கரித்தன. ‘

‘பசண்பகப் பூவனத்தினல் ஒலிக்கும் 

வண்டுகளின ரீங்கமோரத்திலும், 

துள்ளிமமபலழுந்து விழுந்து உடடைந்து 

சிதறமோமல் பமல்லியதமோய்

நமோதபமழுப்பும் என மவதடனக்குரல் 

இரண்டைறக் கலந்து விட்டைது;

இன பசவிகளில் விழும் ஒவ்பவமோரு ஓடசயும் 

உன உயிரின அடிமவடர உரசிப்பமோரக்கும் 

ஆமமோம் பபண்மண! கிடளகளின மது 



பூத்துக்குலுங்கும் 

வசந்தத்தின முகவரிடய உன விரல்கள் தமோன 

மீட்டு கினறன;

என இரண்டு டககளின உடழப்பின பிம்பமமோய் 

ஒளி விடும் 

பத்து சூரிய விரல்கடள ஒளிவிட்டுப் 

பிரகமோசிக்கும்மபமோது 

என வமோழ்வில் இன எனறும் வசந்தம்தமோன...” 

குமமோர, வீட்டுக்கு வமோ வமோ எனறீரகமள... இமதமோ 

வந்து பகமோண்டிருக்கிமறன. லதிகமோ, மநரம் 

வரட்டும் வருகிமறன எனமறமன, எனக்கு அந்த 

மநரம் வந்து விட்டைதம்மமோ. விஜ, விஜ கண்ணு 

உங்கம்மமோ உனடன மதடி வமரண்டைமோ. 

அவளுக்கு புத்துணரச்சி வந்திருந்தது. மரமோட்டில் 

மபமோமவமோர வருமவமோடர எல்லமோம் அடழத்து 



பசமோல்ல மவண்டும் மபமோல அமவசம் எழுந்தது’ 

“ஆட்மடை... சீக்கிரம் மபமோப்பமோ...” 

ஆட்மடைமோ சிக்னலில் நிற்க அந்த பநமோடிகள் 

அவளுக்குயுகமமோய் பதரிந்தன. எட்டி எட்டிப் 

பமோரத்தமோள். அம்மமோடி இந்த இரண்டு 

வருடைங்களில் எத்தடன பமோடுபட்டிருப்மபமோம். 

எத்தடன ரமோத்திரிகடள வீணடித்திருப்மபமோம். 

இப்மபமோ விடுதடல. இன கனவில் மிதக்கலமோம் 

குடும்பம் நடைத்தலமோம். 

ஆட்மடைமோடவ தள்ளி நிறுத்தி இறங்கிக் 

பகமோண்டைமோள் நமோம் பதுங்கி பதுங்கிப் மபமோய் 

அவரகளுக்கு இனப அதிரச்சிடய பகமோடுப்மபமோம்

எனறு நடைந்தவளுக்கு கண்கள் நடனந்தன. இந்த 

வமோசல் படிடய மிதித்து எத்தடன நமோட்களமோகிறது.

மகட்டின விளிம்பில் கண்கடள டவத்து 

பமோரத்தவள் அங்மக மதமோட்டைத்தில் கணவனும் 



லதிகமோவும் விஜடய தூக்கிக் பகமோண்டு 

கட்டிப்பிடித்தபடி பகமோஞ்சிக் பகமோண்டிருப்படத 

கவனத்ததும் அப்படிமய பினவமோங்கினமோள். 

அவளுடடைய தடலயில் பளீபரன 

சமோட்டடையடித்தது. 

சமோம்பவி! நில். அவரகள் இப்மபமோது 

சந்மதமோஷமமோய் குடும்பம் நடைத்திக் 

பகமோண்டிருக்கிறமோரகள். அவரகளுடடைய 

சந்மதமோஷத்டத நீ பகடுக்கத்தமோன மவண்டுமமோ? 

நீ பசயலிழந்து விட்டைமோய் எனறு சும்மமோ இருந்த 

லதிகமோடவ அடழத்து வந்து மணமுடித்து 

டவத்தமோய். உனடனமய நிடனத்துக் 

பகமோண்டிருந்த அவன இப்மபமோது தமோன மனம் 

மமோறயிருக்கிறமோன. இப்மபமோதுதமோன அவள் மமல் 

அனபு பசலுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறமோன. இந்த 

சமயத்தில் நீ மபமோனமோய் எனறமோல் மறுபடியும் 



அவன அவடள ஒதுக்க ஆரம்பித்து விடுவமோன. 

இது மதடவதமோனமோ? முடறதமோனமோ? இதுதமோன உன 

மநமோக்கமமோ? இதுதமோன நீ அவளுக்கு பசய்யும் 

டகமமோறமோ? 

மகள்விகள் விசுக் விசுக்பகன அடித்தன. அதன 

நிஜமும், மவதடனயும் பபமோறுக்க முடியமோமல் 

சமோம்பவி சட்படைன பவளிமய வந்து ஆட்மடைமோ 

பிடித்தமோள். 

நம் வமோழ்க்டக எனமறமோ அஸதமித்து விட்டைது. 

நமோம் எனமறமோ பசத்து விட்மடைமோம். நம்முடடைய 

மறுவமோழ்வு அவளுடடைய வமோழ்டவ அழித்து 

விடைக் கூடைமோது. ஒரு முடிவுடைன அவள் 

கமோப்பகத்திற்கு திரும்ப, 

வமோனமதி, “ஏனக்கமோ திரும்பிட்டீங்க? வீட்டுக்குப்

மபமோகலியமோ?” எனறு வழிமறத்தமோள். 



“இல்டல” 

“அதமோன ஏங்க்கமோனமனன?” 

“வமோனமதி! ஏமதமோ ஒரு மவகத்துல உணரச்சி 

வசப்பட்டுட்மடைன. எனடனமய நமோன 

மறந்திட்மடைன. ஆடசப்படைக்கூடைமோததற்கு 

ஆடசப்பட்டுட்மடைன” எனறு கண் கலங்கினமோள். 

“எனனக்கமோ பசமோல்றீங்க நீங்க...?” 

“ஆமமோம்மமோ. நமோன மபமோனமோல் அவர லதிடய 

ஒதுக்க ஆரம்பிச்சுடுவமோர. அவமளமோடை சந்மதமோஷம்

பமோழ்படும். அடத எனனமோல தமோங்கிக்க முடியமோது. 

அவரகடள பபமோருத்தவடர நமோன இனனும் 

மநமோயமோளிதமோன. இனயும்கூடை முடைம்தமோன. 

வமோழ்நமோள் பூரமோ அப்படிமய இருந்துட்டுப் 

மபமோமறன, வமோனமதி இந்த உண்டம 

எனமனமோடும் உனமனமோடும் மட்டுமம புடதஞ்சு 



மபமோகட்டும். தயவு பசஞ்சு யமோருக்கும் 

பசமோல்லிரமோதம்மமோ. ப்ளீஸ வமோனமதி” எனறு 

சமோம்பவி அவடள கட்டிப்பிடித்துக் பகமோண்டு 

பகஞ்சினமோள்.

வமோனமதி, சமோம்பவியின மவண்டுமகமோடள ஏற்றுக்

பகமோண்டைமோளமோ? இல்டல வீட்டிற்கு 

பதரிவித்துவிட்டைமோளமோ எனபது வமோசகரகளின 

யூகத்திற்கு.

*********



எங்கடளப் பற்ற

மினபுத்தகங்கடளப் படிக்க உதவும் 
கருவிகள்:

மினபுத்தகங்கடளப் படிப்பதற்பகனமற 

டகயிமலமய டவத்துக் பகமோள்ளக்கூடிய பல 

கருவிகள் தற்மபமோது சந்டதயில் வந்துவிட்டைன. 

Kindle, Nook, Android Tablets மபமோனறடவ 

இவற்றல் பபரும்பங்கு வகிக்கினறன. 

இத்தடகய கருவிகளின மதிப்பு தற்மபமோது 4000 

முதல் 6000 ரூபமோய் வடர குடறந்துள்ளன. 

எனமவ பபரும்பமோனடமயமோன மக்கள் தற்மபமோது 

இதடன வமோங்கி வருகினறனர.



ஆங்கிலத்திலுள்ள மினபுத்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கமோன மினபுத்தகங்கள்

தற்மபமோது கிடடைக்கப் பபறுகினறன. அடவ PDF, 

EPUB, MOBI, AZW3. மபமோனற வடிவங்களில் 

இருப்பதமோல், அவற்டற மமற்கூறய கருவிகடளக்

பகமோண்டு நமோம் படித்துவிடைலமோம்.

தமிழிலுள்ள மினபுத்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்திய புத்தகங்கபளல்லமோம் நமக்கு 

மினபுத்தகங்களமோக கிடடைக்கப்பபறுவதில்டல. 

ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் 

மினபுத்தகங்கடள பவளியிடுவதற்கமோன ஒர 

உனனத மசடவயில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு

இதுவடர வழங்கியுள்ள தமிழ் மினபுத்தகங்கள் 

அடனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனமோல் 



இடவ மிகவும் படழய புத்தகங்கள்.

சமீபத்திய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு 

கிடடைக்கப்பபறுவதில்டல.

எனமவ ஒரு தமிழ் வமோசகர மமற்கூறய 

“மினபுத்தகங்கடளப் படிக்க உதவும் 

கருவிகடள” வமோங்கும்மபமோது, அவரமோல் எந்த ஒரு

தமிழ் புத்தகத்டதயும் இலவசமமோகப் பபற 

முடியமோது.

சமீபத்திய புத்தகங்கடள தமிழில் பபறுவது 

எப்படி?

சமீபகமோலமமோக பல்மவறு எழுத்தமோளரகளும், 

பதிவரகளும், சமீபத்திய நிகழ்வுகடளப் பற்றய 

விவரங்கடளத் தமிழில் எழுதத் 



பதமோடைங்கியுள்ளனர. அடவ இலக்கியம், 

விடளயமோட்டு, கலமோச்சமோரம், உணவு, சினமமோ, 

அரசியல், புடகப்படைக்கடல, வணிகம் மற்றும் 

தகவல் பதமோழில்நுட்பம் மபமோனற பல்மவறு 

தடலப்புகளின கீழ் அடமகினறன.

நமோம் அவற்டறபயல்லமோம் ஒனறமோகச் மசரத்து 

தமிழ் மினபுத்தகங்கடள உருவமோக்க உள்மளமோம்.

அவ்வமோறு உருவமோக்கப்பட்டை மினபுத்தகங்கள் 

Creative Commons எனும் உரிமத்தின கீழ் 

பவளியிடைப்படும். இவ்வமோறு பவளியிடுவதன 

மூலம் அந்தப் புத்தகத்டத எழுதிய மூல 

ஆசிரியருக்கமோன உரிடமகள் சட்டைரீதியமோகப் 

பமோதுகமோக்கப்படுகினறன. அமத மநரத்தில் அந்த 

மினபுத்தகங்கடள யமோர மவண்டுமமோனமோலும், 

யமோருக்கு மவண்டுமமோனமோலும், இலவசமமோக 

வழங்கலமோம்.



எனமவ தமிழ் படிக்கும் வமோசகரகள் 

ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ் 

மினபுத்தகங்கடள இலவசமமோகமவ பபற்றுக் 

பகமோள்ள முடியும். தமிழிலிருக்கும் எந்த 

வடலப்பதிவிலிருந்து மவண்டுமமோனமோலும் 

பதிவுகடள எடுக்கலமோமமோ?  கூடைமோது.

ஒவ்பவமோரு வடலப்பதிவும் அதற்பகனமற 

ஒருசில அனுமதிகடளப் பபற்றருக்கும். ஒரு 

வடலப்பதிவின ஆசிரியர அவரது பதிப்புகடள 

“யமோர மவண்டுமமோனமோலும் பயனபடுத்தலமோம்” 

எனறு குறப்பிட்டிருந்தமோல் மட்டுமம அதடன 

நமோம் பயனபடுத்த முடியும்.

அதமோவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தின 

கீழ் வரும் பதிப்புகடள மட்டுமம நமோம் 

பயனபடுத்த முடியும். அப்படி இல்லமோமல் “All 



Rights Reserved” எனும் உரிமத்தின கீழ் இருக்கும் 

பதிப்புகடள நம்மமோல் பயனபடுத்த முடியமோது.

மவண்டுமமோனமோல் “All Rights Reserved” எனறு 

விளங்கும் வடலப்பதிவுகடளக் 

பகமோண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அவரது 

பதிப்புகடள “Creative Commons” உரிமத்தின கீழ் 

பவளியிடைக்மகமோரி நமோம் நமது மவண்டுமகமோடளத் 

பதரிவிக்கலமோம். மமலும் அவரது படடைப்புகள் 

அடனத்தும் அவருடடைய பபயரின கீமழ தமோன 

பவளியிடைப்படும் எனும் உறுதிடயயும் நமோம் 

அளிக்க மவண்டும்.

பபமோதுவமோக புதுப்புது பதிவுகடள  

உருவமோக்குமவமோருக்கு அவரகளது பதிவுகள்  

நிடறய வமோசகரகடளச் பசனறடடைய மவண்டும் 

எனற எண்ணம் இருக்கும். நமோம் அவரகளது 



படடைப்புகடள எடுத்து இலவச 

மினபுத்தகங்களமோக வழங்குவதற்கு  நமக்கு

அவரகள் அனுமதியளித்தமோல், உண்டமயமோகமவ 

அவரகளது படடைப்புகள் பபரும்பமோனடமயமோன 

மக்கடளச் பசனறடடையும். வமோசகரகளுக்கும் 

நிடறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் கிடடைக்கும்

வமோசகரகள் ஆசிரியரகளின வடலப்பதிவு 

முகவரிகளில் கூடை அவரகளுடடைய 

படடைப்புகடள மதடிக் கண்டுபிடித்து 

படிக்கலமோம். ஆனமோல் நமோங்கள் வமோசகரகளின 

சிரமத்டதக் குடறக்கும் வண்ணம் 

ஆசிரியரகளின சிதறய வடலப்பதிவுகடள 

ஒனறமோக இடணத்து ஒரு முழு 

மினபுத்தகங்களமோக உருவமோக்கும் மவடலடயச் 

பசய்கிமறமோம். மமலும் அவ்வமோறு 

உருவமோக்கப்பட்டை புத்தகங்கடள 



“மினபுத்தகங்கடளப் படிக்க உதவும் கருவிகள்”-

க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவடமக்கும் 

மவடலடயயும் பசய்கிமறமோம்.

FreeTamilEbooks.com  இந்த வடலத்தளத்தில்தமோன 

பினவரும் வடிவடமப்பில் மினபுத்தகங்கள் 

கமோணப்படும். PDF for desktop, PDF for 6” 

devices, EPUB, AZW3, ODT , இந்த 

வடலதளத்திலிருந்து யமோர மவண்டுமமோனமோலும் 

மினபுத்தகங்கடள இலவசமமோகப் 

பதிவிறக்கம்(download) பசய்து பகமோள்ளலமோம்.

அவ்வமோறு பதிவிறக்கம்(download) பசய்யப்பட்டை 

புத்தகங்கடள யமோருக்கு மவண்டுமமோனமோலும் 

இலவசமமோக வழங்கலமோம்.



இதில் நீங்கள் பங்களிக்க 
விரும்புகிறீரகளமோ?

நீங்கள் பசய்யமவண்டியபதல்லமோம் தமிழில் 

எழுதப்பட்டிருக்கும் வடலப்பதிவுகளிலிருந்து 

பதிவுகடள

எடுத்து, அவற்டற LibreOffice/MS Office மபமோனற 

wordprocessor-ல் மபமோட்டு ஓர எளிய 

மினபுத்தகமமோக மமோற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

அவ்வளவுதமோன!



மமலும் சில பங்களிப்புகள் பினவருமமோறு:

➢ ஒருசில பதிவரகள்/எழுத்தமோளரகளுக்கு 

அவரகளது படடைப்புகடள “Creative 

Commons” உரிமத்தினகீழ் 

பவளியிடைக்மகமோரி மினனஞ்சல் 

அனுப்புதல்

➢ தனனமோரவலரகளமோல் அனுப்பப்பட்டை 

மினபுத்தகங்களின உரிடமகடளயும் 

தரத்டதயும் பரிமசமோதித்தல்

➢ மசமோதடனகள் முடிந்து அனுமதி 

வழங்கப்பட்டை தரமமோன 

மினபுத்தகங்கடள நமது வடலதளத்தில் 

பதிமவற்றம் பசய்தல்

விருப்பமுள்ளவரகள் 

freetamilebooksteam@gmail.com  எனும் முகவரிக்கு 

மினனஞ்சல் அனுப்பவும்.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


இந்தத் திட்டைத்தின மூலம் பணம் 

சம்பமோதிப்பவரகள் யமோர? யமோருமில்டல.

இந்த வடலத்தளம் முழுக்க முழுக்க 

தனனமோரவலரகளமோல் பசயல்படுகினற ஒரு 

வடலத்தளம் ஆகும். இதன ஒமர மநமோக்கம் 

எனனபவனல் தமிழில் நிடறய 

மினபுத்தகங்கடள உருவமோக்குவதும், அவற்டற 

இலவசமமோக பயனரகளுக்கு வழங்குவதுமம 

ஆகும். மமலும் இவ்வமோறு உருவமோக்கப்பட்டை 

மினபுத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்பகமோள்ளும் 

வடிவடமப்பில் அடமயும்.

இத்திட்டைத்தமோல் பதிப்புகடள 



எழுதிக்பகமோடுக்கும் ஆசிரியர/பதிவருக்கு 
எனன

லமோபம்?

ஆசிரியர/பதிவரகள் இத்திட்டைத்தின மூலம் 

எந்தவிதமமோன பதமோடகயும் 

பபறப்மபமோவதில்டல. ஏபனனல், அவரகள் 

புதிதமோக இதற்பகனறு எந்தஒரு பதிடவயும்  

எழுதித்தரப்மபமோவதில்டல.

ஏற்கனமவ அவரகள் எழுதி பவளியிட்டிருக்கும் 

பதிவுகடள எடுத்துத்தமோன நமோம் மினபுத்தகமமோக 

பவளியிடைப்மபமோகிமறமோம். அதமோவது 

அவரவரகளின வடலதளத்தில் இந்தப் பதிவுகள் 

அடனத்தும் இலவசமமோகமவ 

கிடடைக்கப்பபற்றமோலும், அவற்டறபயல்லமோம் 

ஒனறமோகத் பதமோகுத்து ebook reader மபமோனற 



கருவிகளில் படிக்கும் விதத்தில் மமோற்றத் தரும் 

மவடலடய இந்தத் திட்டைம் பசய்கிறது. 

தற்மபமோது மக்கள் பபரிய அளவில் tablets மற்றும் 

ebook readers மபமோனற கருவிகடள நமோடிச் 

பசல்வதமோல் அவரகடள பநருங்குவதற்கு இது 

ஒரு நல்ல வமோய்ப்பமோக அடமயும். 

நகல் எடுப்படத அனுமதிக்கும் வடலதளங்கள் 

ஏமதனும் தமிழில் உள்ளதமோ? உள்ளது.

பினவரும் தமிழில் உள்ள வடலதளங்கள் 
நகல் எடுப்பதிடன அனுமதிக்கினறன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net



and more - http://freetamilebooks.com/cc-blogs/ 

எவ்வமோறு ஒர எழுத்தமோளரிடைம் Creative 
Commons உரிமத்தின கீழ் அவரது 
படடைப்புகடள பவளியிடுமமோறு கூறுவது?

இதற்கு பினவருமமோறு ஒரு மினனஞ்சடல 

அனுப்ப மவண்டும்.

<துவக்கம்>

உங்களது வடலத்தளம் அருடம 

[வடலதளத்தின பபயர].

தற்மபமோது படிப்பதற்கு உபமயமோகப்படும் 

கருவிகளமோக Mobiles மற்றும் பல்மவறு 

டகயிருப்புக் கருவிகளின எண்ணிக்டக 

http://freetamilebooks.com/cc-blogs/


அதிகரித்து வந்துள்ளது. இந்நிடலயில் நமோங்கள் 

http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் 

வடலதளத்தில், பல்மவறு தமிழ் 

மினபுத்தகங்கடள பவவ்மவறு துடறகளின கீழ் 

மசகரிப்பதற்கமோன ஒரு புதிய திட்டைத்தில் 

ஈடுபட்டுள்மளமோம்.

இங்கு மசகரிக்கப்படும் மினபுத்தகங்கள் 

பல்மவறு கணிணிக் கருவிகளமோன Desktop,ebook 

readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, 

iOS மபமோனறவற்றல் படிக்கும் வண்ணம் 

அடமயும். அதமோவது இத்தடகய கருவிகள் support

பசய்யும் odt, pdf, ebub, azw மபமோனற 

வடிவடமப்பில் புத்தகங்கள் அடமயும். 

இதற்கமோக நமோங்கள் உங்களது 

வடலதளத்திலிருந்து பதிவுகடள

பபற விரும்புகிமறமோம். இதன மூலம் உங்களது 

http://www.FreeTamilEbooks.com/


பதிவுகள்

உலகளவில் இருக்கும் வமோசகரகளின கருவிகடள

மநரடியமோகச் பசனறடடையும்.

எனமவ உங்களது வடலதளத்திலிருந்து 

பதிவுகடள  பிரதிபயடுப்பதற்கும் அவற்டற 

மினபுத்தகங்களமோக மமோற்றுவதற்கும் உங்களது 

அனுமதிடய மவண்டுகிமறமோம். இவ்வமோறு 

உருவமோக்கப்பட்டை மினபுத்தகங்களில் 

கண்டிப்பமோக ஆசிரியரமோக உங்களின பபயரும் 

மற்றும் உங்களது வடலதள முகவரியும் 

இடைம்பபறும். மமலும் இடவ “Creative 

Commons” உரிமத்தின கீழ் மட்டும்தமோன 

பவளியிடைப்படும் எனும் உறுதிடயயும் 

அளிக்கிமறமோம்.

http://creativecommons.org/licenses/ 

http://creativecommons.org/licenses/


நீங்கள் எங்கடள பினவரும் முகவரிகளில்
பதமோடைரபு பகமோள்ளலமோம்.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G +: 
https://plus.google.com/communities/1088177604921779
70948 

 
நனற.

https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


உங்கள் படடைப்புகடள 
பவளியிடைலமோமம

உங்கள் படடைப்புகடள மினனூலமோக இங்கு 

பவளியிடைலமோம்.

1. எங்கள் திட்டைம் பற்ற – 

http://freetamilebooks.com/about-the-project/  தமிழில் 

கமோபணமோளி . 

2.  படடைப்புகடள யமோவரும் பகிரும் உரிடம 

தரும் கிரிமயட்டிவ் கமோமனஸ உரிமம் பற்ற –

கிரிமயட்டிவ் கமோமனஸ உரிடம – ஒரு அறமுகம்

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
http://freetamilebooks.com/about-the-project/


12/13/creative-commons-101 

https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-

licenses 

உங்கள் விருப்பமோன கிரிமயட்டிவ் கமோமனஸ 

உரிமத்டத இங்மக மதரந்பதடுக்கலமோம்.

http://creativecommons.org/choose/ 

3.

மமற்கண்டைவற்டற பமோரத்த / படித்த பின, உங்கள் 

படடைப்புகடள மினனூலமோக மமோற்ற

பினவரும் தகவல்கடள எங்களுக்கு 

அனுப்பவும்.

    நூலின பபயர

    நூல் அறமுக உடர

http://creativecommons.org/choose/
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101


    நூல் ஆசிரியர அறமுக உடர

    உங்கள் விருப்பமோன கிரிமயட்டிவ் கமோமனஸ 

உரிமம்

    நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc 

வடிவங்களில்.  அல்லது வடலப்பதிவு / 

இடணய தளங்களில் உள்ள கட்டுடரகளில் 

பதமோடுப்புகள் (url)

இவற்டற freetamilebooksteam@gmail.com  க்கு 

மினனஞ்சல் அனுப்பவும்.

விடரவில் மினனூல் உருவமோக்கி 

பவளியிடுமவமோம்.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


நீங்களும் மினனூல் உருவமோக்கிடை 
உதவலமோம்

மினனூல் எப்படி உருவமோக்குகிமறமோம்?  –

தமிழில் கமோபணமோளி offline method  – 

https://youtu.be/0CGGtgoiH-0 

press  book  online  method   - 

https://youtu.be/bXNBwGUDhRs 

A4 PDF, 6 inch PDF மகமோப்புகடள  Microsoft word 

இமலமய உருவமோக்க – 

http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-

microsoft-word/ 

http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-microsoft-word/
http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-microsoft-word/
https://youtu.be/bXNBwGUDhRs
https://youtu.be/0CGGtgoiH-0


எங்கள் மினனஞ்சல் குழுவில் இடணந்து 

உதவலமோம்.

https://groups.google.com/forum/#!

forum/freetamilebooksforum 

நனற !

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum
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